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Zvážte požehnania
Náš Nebeský Otec si je vedomý toho čo potrebujeme a je 
pripravený nám pomôcť, pokiaľ ho o to požiadame.

Milovaní bratia a sestry, na tejto 
konferencii je tomu práve 49 
rokov od doby, kedy mi bola 

4. októbra 1963 vyjadrená podpora 
ako členovi Kvóra dvanástich apošto-
lov. Štyridsaťdeväť rokov je dlhý čas. 
V mnohých ohľadoch sa to však zdá 
ako včera, čo som stál pri rečníckom 
pulte v Tabernákli a prednášal som 
svoj prvý príhovor na Generálnej 
konferencii.

Od 4. októbra 1963 sa toho veľa 
zmenilo. Žijeme v jedinečnej dobe  
v histórii sveta. V mnohom sme veľmi 
požehnaní. A aj napriek tomu je občas 
zložité vnímať okolo seba všetky prob-
lémy a uvoľnenosť mravov a nestrácať 
pri tom odvahu. Zistil som, že keď 
namiesto toho, aby sme sa zameriavali 
na to negatívne urobíme krok späť 
a zamyslíme sa nad požehnaniami, 
ktoré v živote máme, vrátane tých 
zdanlivo malých a niekedy prehliada-
ných, môžeme byť omnoho šťastnejší.

Keď som premýšľal o uplynulých 
49 rokoch, prišiel som na niekoľko 
zaujímavostí. Jednou z nich je to, že 
tie nespočetné zážitky, ktoré mám, 
nie sú nutne zážitky, ktoré by mohli 
byť považované za výnimočné. 
Práveže v dobe, keď k nim prišlo, 

sa často zdali byť všedné a dokonca 
obyčajné. Pri pohľade späť však zis-
ťujem, že obohatili a požehnali životy 
druhých a v konečnom dôsledku aj 
ten môj. Rád by som vám odporučil, 
aby ste to isté urobili aj vy – aby ste si 
prešli svoj život a zamerali sa kon-
krétne na požehnania, veľké aj malé, 
ktoré ste obdržali.

Keď som prechádzal všetkými tými 
rokmi, neustále sa mi potvrdzovalo 
poznanie toho, že Boh počuje naše 
modlitby a odpovedá na ne. Všetci 
dobre poznáme pravdu, ktorá sa 
nachádza v 2. Nefi v Knihe Mormono-
vej: Ľudia sú, aby mohli mať radosť.1 
Svedčím o tom, že väčšina tejto radosti 
prichádza vďaka poznaniu, že mô-
žeme hovoriť s Nebeským Otcom 
v modlitbe a že On naše modlitby 
počuje a odpovedá na ne – možno 
nie tak, ako by sme si predstavovali 
či v dobe, v ktorej by sme si priali, ale 
budú zodpovedané, a to Nebeským 
Otcom, ktorý nás dokonalo pozná  
a miluje a ktorý si praje, aby sme boli 
šťastní. Nesľubuje nám: Buď pokorný 
a Pán tvoj Boh ťa povedie za ruku a dá 
ti odpoveď na modlitby tvoje? 2

V nasledovných minútach, ktoré 
mám k dispozícii, by som sa s vami 

Prezident Thomas S. Monson rád podelil o niekoľko málo svojich 
zážitkov a skúseností, pri ktorých boli 
moje modlitby vypočuté a zodpove-
dané a ktoré, keď sa pozerám späť, 
vniesli do môjho života a do života 
druhých mnohé požehnania. Niektoré 
podrobnosti, na ktoré by som si inak 
nespomenul, som si vybavil vďaka 
denníku, ktorý som si po celé tie  
roky písal.

Začiatkom roku 1965 som bol po-
verený, aby som sa na území Južného 
Tichomoria zúčastnil na konferen-
ciách kolov a na iných zhromažde-
niach. Bola to moja prvá návšteva 
tejto časti sveta a zážitok, na ktorý 
nikdy nezabudnem. K väčšine toho, 
čo bolo pri tejto návšteve vo svojej 
podstate duchovné, došlo počas  
mojich stretnutí s vedúcimi, členmi  
a misionármi.

Počas víkendu 20. a 21. februára 
sme sa v Brisbane v Austrálii zúčast-
nili obvyklých zasadaní konferencie 
kolu Brisbane. Počas sobotných zhro-
maždení mi bol predstavený prezi-
dent okrsku z jednej susednej oblasti. 
Keď som si s ním potriasol rukou, 
mal som silný pocit, že si s ním mám 
pohovoriť a dať mu určité rady, a tak 
som ho požiadal, aby sa so mnou 
druhého dňa zúčastnil nedeľného 
ranného zasadania, aby som si s ním 
mohol pohovoriť.

Po skončení nedeľného zasadania 
sme mali príležitosť si pohovoriť. Hovo-
rili sme o jeho mnohých zodpovednos-
tiach ako prezidenta okrsku. Pri tom 
som pocítil nabádanie, aby som mu 
poskytol konkrétne návrhy ohľadom 
misionárskej práce a toho, ako on a 
členovia môžu pomáhať misionárom 
na plný úväzok pri ich práci v jeho 
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oblasti. Neskôr som sa dozvedel, že 
tento prezident sa práve o toto modlil. 
Pre neho bolo naše stretnutie zvlášt-
nym svedectvom, že jeho modlitby  
boli vypočuté a zodpovedané. Toto 
bolo zdanlivo nedôležité stretnutie,  
o ktorom som ale presvedčený, že bolo 
vedené Duchom a že veľmi ovplyvnilo 
tohto prezidenta okrsku, životy jeho 
členov a úspech tých misionárov, ktorí 
slúžili v jeho oblasti.

Bratia a sestry, Pánove zámery 
často dosiahneme vtedy, keď sa 
riadime vedením Ducha. Verím, že 
čím viac jednáme podľa inšpirácie 
a dojmov, ktoré k nám prichádzajú, 
tým viac úloh nám Pán zverí, aby sme 
vykonali.

Naučil som sa, ako som o tom už 
hovoril v predchádzajúcich posol-
stvách, že nabádanie Ducha nemám 
nikdy odkladať. Pri jednej príležitosti 
pred mnohými rokmi som plával na 
starej plavárni Deseret Gym v Salt 
Lake City, keď som náhle pocítil in-
špiráciu, aby som išiel do Univerzitnej 
nemocnice navštíviť dobrého priateľa, 
ktorý stratil cit v nohách v dôsledku 
zhubného nádoru a následnej operá-
cie. Okamžite som vyliezol z bazénu, 
obliekol som sa a čoskoro som bol na 
ceste za týmto dobrým mužom.

Keď som vošiel do jeho izby, našiel 
som ju prázdnu. Keď som sa na svojho 
priateľa opýtal, bolo mi povedané, 
že ho pravdepodobne nájdem pri 
nemocničnom bazéne v priestoroch, 
ktoré sa používajú na rehabilitácie. 
A tak to aj skutočne bolo. Vlastnými 
silami tam prišiel na vozíku a bol 
jediný, kto sa v hale nachádzal. Bol na 
druhej strane, v miestach, kde je bazén 
najhlbší. Zakričal som na neho a on 
prišiel s vozíkom ku mne, aby ma  
privítal. Príjemne sme si pohovorili,  
a potom som ho odprevadil do izby,  
a tam som mu dal požehnanie.

Neskôr som sa od iného priateľa 
dozvedel, že tento muž bol v ten deň 
veľmi zronený a uvažoval o tom, že si 
vezme život. Modlil sa o pomoc, ale 
začal mať pocit, že na jeho modlitby 
nikto neodpovedá. Odišiel k bazénu 
so zámerom, že by týmto spôsobom 

mohol ukončiť svoje trápenie – tým, 
že by nasmeroval svoj vozík do naj-
hlbšej časti bazénu. Prišiel som tam 
v tom najkritickejšom okamihu, jed-
najúc na základe inšpirácie, o ktorej 
som presvedčený, že prišla zhora.

Môj priateľ žil potom ešte veľa 
rokov – rokov plných šťastia a vďač-
nosti. Som nesmierne rád, že som v 
ten kritický deň pri bazéne mohol byť 
nástrojom v Pánových rukách.

Pri inej príležitosti, keď sme sa so 
sestrou Monsonovou vracali domov 
po tom, čo sme navštívili priateľov, 
som pocítil inšpiráciu, že mám ísť do 
mesta – čo bolo veľa kilometrov na-
vyše – a navštíviť jednu staršiu vdovu, 
ktorá kedysi žila v našom zbore. Volala 
sa Zella Thomasová. V tej dobe bývala 
v dome s opatrovateľskou službou. 
Keď sme k nej toho popoludnia prišli, 
bola veľmi slabá, ale ležala v pokoji  
na posteli.

Zella bola už dlho slepá, ale  
okamžite nás spoznala po hlase.  
Požiadala ma, aby som jej dal po-
žehnanie a dodala, že je pripravená 
zomrieť, pokiaľ by si Pán prial, aby sa 
vrátila domov. Jej izbu naplnil radostný 
a pokojný duch a my všetci sme vedeli,  
že čas, ktorý jej zostáva v smrteľnosti, 
sa už kráti. Zella ma chytila za ruku a 
povedala, že sa usilovne modlila o to,  
aby som ju prišiel navštíviť a dal jej 
požehnanie. Povedal som jej, že sme 
prišli na základe priamej inšpirácie od 
Nebeského Otca. Pobozkal som ju na 
čelo s vedomím toho, že ju v smrteľ-
nosti už možno nikdy neuvidím. A tak 
sa aj stalo, lebo zomrela nasledovného 
dňa. To, že som mohol dodať trochu 
úľavy a pokoja našej milej Zelle bolo 
požehnaním pre ňu a aj pre mňa.

Príležitosť byť požehnaním v živote 
niekoho iného prichádza často neča-
kane. Jedného veľmi mrazivého  
sobotného večera, v zime na prelome  
rokov 1983 a 1984, sme so sestrou 
Monsonovou išli niekoľko kilometrov 
do horského údolia Midway v Utahu,  
kde máme dom. Teplomer toho večera 
ukazoval –31°C a my sme sa chceli 
uistiť, že je v našom dome všetko  
v poriadku. Dom sme skontrolovali 

a pretože všetko bolo v poriadku, 
vybrali sme sa späť do Salt Lake City. 
Prešli sme ale sotva niekoľko kilomet-
rov po diaľnici, keď sa naše auto náhle 
zastavilo. Úplne sme tam uviazli. Ešte 
nikdy mi nebola taká zima ako toho 
večera.

Zdráhavo sme sa vydali pešo k naj-
bližšiemu mestu a okolo nás svišťali 
autá. Nakoniec jedno z nich zastavilo 
a jeho mladý vodič nám ponúkol 
pomoc. Neskôr sme sa dozvedeli, že 
nafta, ktorú sme mali v nádrži, kvôli 
mrazu stuhla a preto naše auto nešlo. 
Oný láskavý mladý muž nás priviezol 
späť do nášho domu v Midway. Chcel 
som mu za túto službu zaplatiť, ale 
on veľkoryso odmietol. Povedal, že 
je skaut a že chcel vykonať nejaký 
dobrý skutok. Predstavil som sa mu 
a on vyjadril vďačnosti za to, že mal 
to privilégium mi pomôcť. Vyzeral, 
že má vek misionára, a tak som sa 
ho opýtal, či plánuje slúžiť na misii. 
Povedal, že si práve nie je istý, čo by 
chcel urobiť.

Hneď v pondelok ráno som tomuto 
mladému mužovi napísal list a poďa-
koval som mu za jeho láskavosť. A v 
liste som ho povzbudil k tomu, aby 
slúžil na misii na plný úväzok. A po-
tom som priložil k listu jednu z mojich 
kníh a podčiarkol som v nej kapitoly 
týkajúce sa misionárskej služby.

Asi za týždeň mi zatelefonovala 
matka tohto mladého muža a pove-
dala mi, že jej syn je vynikajúci mladý 
muž, ale z dôvodu istých vplyvov  
v jeho živote sa jeho dlhoročné prianie 
slúžiť na misii vytratilo. Uviedla, že ona 
a jeho otec sa postili a modlili o to,  
by sa jeho srdce zmenilo. Jeho meno 
napísali aj na modlitebný zoznam  
v chráme v Prove. Dúfali, že sa niekto 
nejakým spôsobom dotkne v dobrom 
jeho srdca a znova sa mu vráti túžba 
ísť na misiu a slúžiť verne Pánovi. Táto  
matka mi chcela povedať, že onú 
udalosť toho mrazivého večera vníma 
ako odpoveď na ich modlitby v jeho 
prospech. Povedal som: „Súhlasím  
s vami.“

Po niekoľkých mesiacoch a ďalšom 
kontakte s týmto mladým mužom 
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sme sa so sestrou Monsonovou s veľ-
kou radosťou zúčastnili jeho rozlúčky 
pred misiou pred jeho odchodom do 
misie vo Vancouveri v Kanade.

Bola to náhoda, že sa oného 
chladného decembrového večera 
naše cesty stretli? To si v žiadnom 
prípade nemyslím. Skôr si myslím, že 
to, že sme sa stretli bola odpoveď na 
vrúcne modlitby matky a otca,  
ktorým záležalo na ich synovi.

A ako som povedal, bratia a sestry, 
náš Nebeský Otec si je vedomý toho, 
čo potrebujeme a je pripravený nám 
pomôcť, pokiaľ Ho o to požiadame. 
Som presvedčený o tom, že žiadna 
naša starosť nie je príliš malá ani 
nevýznamná. Pán pôsobí aj v malič-
kostiach nášho života.

Rád by som vám na záver povedal 
o jednom nedávnom zážitku, ktorý 
mal dopad na stovky ľudí. Stalo sa to 
pred piatimi mesiacmi počas kultúr-
neho programu pri príležitosti zasväte-
nia chrámu v Kansas City. Tak ako  
v prípade mnohých ďalších vecí, ktoré 
v živote zažívame, sa aj tento zážitok 
v tú chvíľu zdal byť ako ktorýkoľvek 
iný, ktorý prebieha tak ako má. Keď 
som sa však dozvedel o okolnostiach, 
ktoré tento kultúrny program večer 
predtým sprevádzali, uvedomil som si, 
že predstavenie oného večera nebolo 
tak úplne bežné. Práve naopak, bolo 
úplne pozoruhodné.

Tak ako v prípade všetkých kul-
túrnych akcií konaných v súvislosti 
so zasvätením chrámu, aj v tomto 
prípade mladí z chrámového okrsku 
v Kansas City Missouri nacvičovali 
vystúpenia v samostatných skupinách 
vo svojich oblastiach. Plán bol taký, 
že sa všetci naraz stretnú vo veľkej 
prenajatej mestskej hale v sobotu 
ráno v deň vystúpenia, aby si pove-
dali kedy a ako majú vstúpiť do sály, 
kde majú stáť, koľko miesta má medzi 
jednotlivými účastníkmi byť, ako odísť 
z pódia, a tak ďalej – veľa detailov,  
s ktorými sa účastníci museli počas 

dňa zoznámiť, zatiaľ čo tí, ktorí celé 
predstavenie riadili, prepájali jedno-
tlivé scény, aby následné vystúpenie 
bolo vypiľované a profesionálne.

V ten deň ale nastal jeden veľký 
problém. Celé vystúpenie bolo zlo-
žené z predtočených klipov, ktoré 
mali byť premietané na obrovskom 
plátne, ktoré sa nazývalo Jumbotron. 
Tieto predtočené klipy boli pre celé 
vystúpenie veľmi dôležité. Nielenže 
celé vystúpenie prepájali, ale každý 
klip mal uviesť ďalšiu časť vystúpenia. 
Videoklipy tvorili kostru, na ktorej 
závisel úspech celého vystúpenia. 
Jumbotron ale nefungoval.

Technici pracovali usilovne na 
tom, aby problém vyriešili, zatiaľ čo 
mládež čakala a prichádzala o dra-
hocenný nácvikový čas. Celá situácia 
začala vyzerať beznádejne.

Susan Cooperová, dramaturgička 
a riaditeľka tohto programu neskôr 
povedala: „Ako sme prechádzali od 
plánu A k plánu B až k plánu Z, vedeli 
sme, že to stále nefunguje. . . . Keď 
sme sa pozreli na rozvrh, vedeli sme, 
že to všetko nezvládneme, ale tiež sme 
vedeli, že dole na pódiu máme jednu 
z najväčších opôr – 3 000 mladých. 
Bolo potrebné, aby sme za nimi zašli 
a povedali im čo sa deje, a potom sa 
spoľahli na ich vieru.“ 3

Iba hodinu predtým ako do haly 
začali prichádzať diváci, 3 000 mla-
dých ľudí pokľaklo na zem a spoločne 
sa modlili. Modlili sa o to, aby tí, ktorí 
pracovali na Jumbotrone boli inšpi-
rovaní, aby vedeli čo majú urobiť, 
aby ho opravili; požiadali Nebeského 
Otca, aby im pomohol s tým, čo 
oni sami kvôli nedostatku času už 
nezvládnu.

Jedna reportérka vo svojom článku 
o tom zážitku neskôr napísala: „Bola 
to modlitba, na ktorú títo mladí ľudia 
nikdy nezabudnú; nie preto, že by 
podlaha bola tak tvrdá, ale preto, že 
im Duch roztavil kosti.“ 4

Netrvalo dlho a jeden z technikov 

im prišiel povedať, že poruchu našli 
a opravili. Povedal, že to dokázali 
vďaka šťastiu, ale všetci tí mladí vedeli 
svoje.

Keď sme toho večera prišli do 
mestskej haly, nemali sme ani tušenie, 
že počas dňa prišlo k problémom. 
Dozvedeli sme sa o nich až neskôr. Čo 
sme však videli, bolo nádherné  
a vypiľované vystúpenie – jedno  
 najlepších, aké som kedy videl.  
Mládež vyžarovala nádherného,  
mocného ducha, ktorého mohli cítiť 
všetci prítomní. Zdalo sa, že vedia 
presne kadiaľ majú vojsť, kde majú  
stáť a čo robiť medzi ostatnými 
účinkujúcimi naokolo. Keď som sa 
dopočul, že ich skúška bola skrátená 
a že mnohé čísla vôbec neboli s celou 
skupinou nacvičené, bol som uchvá-
tený. Nikto by to ani nepoznal. Pán 
skutočne pomohol so všetkým, čo 
nedokázali sami.

Nikdy neprestávam žasnúť nad tým,  
ako Pán dokáže motivovať a riadiť 
každučkú časť krížom krážom po 
Svojom kráľovstve, a napriek tomu 
má čas poskytovať inšpiráciu aj v prí-
pade jednotlivcov – alebo v prípade 
kultúrneho predstavenia či jedného 
Jumbotronu. To, že to dokáže a že 
tak činí je pre mňa svedectvom.

Bratia a sestry, Pán sa zapája do  
života každého z nás. Miluje nás. 
Chce nám žehnať. Praje si, aby sme 
Ho žiadali o pomoc. Zatiaľ čo nás 
vedie a inšpiruje a zatiaľ čo počúva 
naše modlitby a odpovedá na ne, 
môžeme teraz a tu nachádzať šťastie, 
ktoré si praje, aby sme cítili. Kiež 
sme si v živote neustále vedomí Jeho 
požehnaní, o to sa modlím v mene 
Ježiša Krista, nášho Spasiteľa, amen.

POZNÁMKY
1. Pozri 2. Nefi 2:15.
2. Pozri NaZ 112:10.
3. Susan Cooperová, v Maurine Proctor, 

„Nothing’s Too Hard for the Lord: The Kansas 
City Cultural Celebration“, Meridian Maga-
zine, 9. máj 2012, ldsmag.com.

4. Proctor, Meridian Magazine, 9. máj 2012.
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Učenie pre našu dobu

Lekcie Melchisedekovho kňaz-
stva a Združenia pomoci majú 
byť každú štvrtú nedeľu ve-

nované „Učeniu pre našu dobu“. 
Každá lekcia môže byť pripra-
vená z jedného alebo z viacerých 
príhovorov z poslednej generálnej 
konferencie (pozri dole uvedenú 
tabuľku). Prezidenti kolov a okrs-
kov môžu určiť, ktoré príhovory sa 
môžu použiť alebo môžu prideliť 
túto zodpovednosť biskupom 
a predsedom pobočiek. Vedúci 
majú vyzdvihnúť hodnotu toho, že 
bratia v Melchisedekovom kňaz-
stve a sestry zo Združenia pomoci 
študujú tie isté príhovory v tú istú 
nedeľu.

Tí, ktorí navštevujú lekcie vo 
štvrtú nedeľu sú povzbudzovaní  
k štúdiu a k tomu, aby si priniesli 
do triedy posledné vydanie časo-
pisu z generálnej konferencie.

Návrhy na prípravu lekcie  
z príhovorov

Modlite sa, aby bol Duch Svätý  
s vami, keď študujete príhovory  

* Lekcie pre štvrtú nedeľu v apríli a v októbri môžete vybrať z predchádzajúcich konferencií alebo  
z poslednej aktuálnej konferencie. Tieto príhovory sú dostupné v mnohých jazykoch na  
conference.lds.org.

a vyučujete z nich. Možno budete 
pokúšaní pripraviť si lekciu s pou-
žitím iných materiálov, ale konfe-
renčné príhovory sú schváleným 
učebným plánom. Vašim povola-
ním je pomáhať ostatným učiť sa 
evanjelium a žiť podľa neho, keď 
vyučujete z poslednej generálnej 
konferencie Cirkvi.

Prejdite si príhovory, vyhľa-
dávajúc zásady a náuky, ktoré 
uspokojujú potreby členov triedy. 
Taktiež vyhľadávajte v príhovoroch 
príbehy, odkazy na písma a vyhlá-
senia, ktoré vám pomôžu vyučovať 
tieto pravdy.

Vytvorte si osnovu, podľa ktorej 
budete vyučovať zásady a náuky. 
Zvážte, že zahrniete otázky ktoré 
pomôžu členom triedy:

 • Vyhľadávať v príhovoroch  
zásady a náuky.

 • Rozmýšľať o ich význame.
 • Podeliť sa o porozumenie,  

nápady, skúsenosti a svedectvá.
 • Používať tieto zásady a náuky 

vo svojich životoch.

LEKCIE UČENÉ KAŽDÝ MESIAC MATERIÁLY PRE LEKCIU VO ŠTVRTÚ 
NEDEĽU

Október 2012 – apríl 2013 Príhovory boli prednesené na  
Generálnej konferencii v októbri 2012 *

Apríl 2013 – október 2013 Príhovory boli prednesené na  
Generálnej konferencii v apríli 2013 *
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O ľútosti
Máme vás radi, prezident Mon-

son. Ďakujeme vám za inšpiratívne 
a historické oznámenie o vybudo-
vaní nových chrámov a o misionár-
skej službe. Som si istý, že vďaka 
tomu získame veľké požehnania,  
a aj mnohé generácie, ktoré prídu 
po nás.

Moji drahí bratia a sestry, moji 
drahí priatelia! Všetci sme smrteľní. 
Dúfam, že toto nie je pre nikoho 
prekvapením.

Nikto z nás nezostane na zemi  
príliš dlho. Máme tu na zemi nie-
koľko vzácnych rokov, ktoré sú,  
v porovnaní s večnou perspektívou, 
len žmurknutím oka.

A potom odídeme. Naši duchovia 
sú vzatí domov k tomu Bohu, ktorý 
nám dal život.1 Odložíme svoje telo 
a opustíme veci tohto sveta, keď 
sa posunieme do ďalšej sféry našej 
existencie.

Keď sme mladí, zdá sa nám, že 
budeme žiť večne. Myslíme si, že 
existuje neobmedzená zásoba vý-
chodov slnka, ktoré čakajú priamo 
za horizontom a budúcnosť vyzerá 
ako súvislá cesta, ktorá sa pred 
nami vinie do nekonečna.

Avšak, ako starneme, tým viac 
máme tendenciu obzerať sa späť  
a čudovať sa tomu, aká krátka je tá 
cesta v skutočnosti. Čudujeme sa, 
ako rýchlo prešli tie roky. A začí-
name premýšľať nad rozhodnutiami 
a vecami, ktoré sme učinili. Počas 
tohto procesu si spomíname na 
mnohé sladké okamihy, ktoré za-
hriali našu dušu a rozradostnili naše 
srdce. Ale tiež si pamätáme ľútosť 
– veci, ktoré by sme si želali vrátiť 
späť a zmeniť ich.

Sestrička, ktorá sa stará o ľudí  
v konečnom štádiu choroby hovorí,  
že často svojim pacientom, ktorí  
a pripravujú opustiť tento život, 

kladie jednoduchú otázku.
„Je vám niečoho ľúto?“ pýta sa.2
Keď sme tak blízko onému 

konečnému dňu smrteľnosti, často 
nám to rozjasní myšlienky a po-
skytne nám pochopenie a perspek-
tívu. A tak keď sa týchto ľudí spýtali 
na to, čoho im je ľúto, otvorili svoje 
srdce. Premýšľali nad tým, čo by 
zmenili, ak by mohli vrátiť čas.

Keď som premýšľal nad tým, čo 
povedali, bol som prekvapený, ako 
môžu základné zásady evanjelia 
Ježiša Krista ovplyvniť smer nášho 
života k dobru, ak ich budeme 
používať.

Na zásadách evanjelia nie je nič 
tajomné. Študujeme ich v písmach, 
diskutujeme o nich na nedeľnej 
škole a veľakrát sme si ich vypočuli 
od rečníckeho pultu. Tieto božské 
zásady a hodnoty sú priamočiare  
a jasné; sú nádherné, hlboké a mocné;  
a určite nám môžu pomôcť vyhnúť 
sa následnej ľútosti.

Želám si, aby som strávil viac času  
s ľuďmi, ktorých milujem

Asi tou najbežnejšou vecou, ktorú 
ľutovali umierajúci pacienti bolo to, 
že si želali stráviť viac času s ľuďmi, 
ktorých milovali.

Muži vo všeobecnosti bedákajú: 
„hlboko ľutujú to, že každý deň trá-
vili toľko veľa času zo svojho života 
na bežeckom páse kariéry.“ 3 Mnohí 
z nich stratili vybrané spomienky, 
ktoré prichádzajú, keď trávime čas  
s rodinou a s priateľmi. Prepásli  
príležitosť rozvinúť si hlboký vzťah  
s tými, ktorí pre nich znamenajú  
tak veľa.

Nie je to tak, že sme často veľmi 
zaneprázdnení? A je smutné, že to 

O ľútosti a 
predsavzatiach
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. Viac 
informácií nájdete na reliefsociety.lds.org.

Prezident Dieter F. Uchtdorf
Druhý radca v Prvom predsedníctve

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 ,  N O V E M B E R  2 0 1 2
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musíme povedať, dokonca berieme 
ten fakt, že sme zaneprázdnení ako 
niečo úctyhodné, ako keby to, že 
sme zaneprázdnení sami sebou bol 
nejaký úspech alebo znak úspeš-
ného života.

Nie je to tak?
Premýšľam nad naším Pánom  

a dokonalým príkladom, Ježišom 
Kristom, a Jeho krátkym životom 
medzi ľuďmi v Galilei a v Jeruzaleme. 
Pokúšam sa predstaviť si Ho ako 
pobieha sem a tam medzi stretnu-
tiami či sa snaží robiť viac vecí naraz 
a zostavuje si zoznam najdôležitejších 
vecí, ktoré je potrebné urobiť.

Neviem si to predstaviť.
Namiesto toho vidím súcitného 

a starostlivého Syna Božieho, ktorý 
každý deň prežije s nejakým záme-
rom. Keď sa stretával s tými, ktorí boli 
okolo Neho, cítili sa dôležití a milovaní. 
Poznal ohromnú hodnotu ľudí, s kto-
rými sa stretával. Žehnal im a slúžil im. 
Pozdvihol ich a uzdravil ich. Daroval 
im vzácny dar Svojho času.

V dnešnej dobe je také ľahké 
predstierať, že trávime čas s dru-
hými. Kliknutím myši sa „spojíme“  
s tisíckami „priateľov“ bez toho, aby 
sme ich vôbec uzreli. Technológie 
môžu byť úžasné a veľmi nápo-
mocné, keď nemôžeme byť  
v blízkosti našich milovaných. Ja  
i moja manželka žijeme veľmi ďa-
leko od svojej rodiny, a tak vieme, 
aké to je. Avšak, verím, že nepo-
stupujeme po správnej ceste, ako 
jednotlivci aj ako spoločnosť, keď 
sa vo väčšine spájame s rodinou 
alebo s priateľmi tým spôsobom, že 
im preposielame humorné obrázky, 
triviálne správy či linky na webové 
stránky. Pripúšťam, že existujú 
situácie na takýto druh aktivity, ale 
koľko veľa času sme ochotní pri 
tom stráviť? Ak nedáme to najlepšie, 
čo je v nás tým, ktorí sú pre nás 
skutočne dôležití, a nevenujeme 
im dostatok času, jedného dňa to 
budeme ľutovať.

Rozhodnime sa, že si budeme  
vážiť tých, ktorých milujeme tým, 
že s nimi budeme tráviť zmysluplný 

čas, budeme robiť niečo spoločne 
a budeme si pestovať vzácne 
spomienky.

Želám si, aby som mohol dosiahnuť svoj 
potenciál

Iní ľudia, ktorí niečo ľutujú, 
vyjadrujú, že zlyhali v tom, že sa 
nestali tou osobou, ktorou cítili, že 
sa mohli a mali stať. Keď sa obzrú 
za svojím životom, zisťujú, že nikdy 
nedosiahli svoj potenciál, že príliš 
veľa piesní zostalo neodspievaných.

Nehovorím tu o stúpaní po 
rebríku úspechu v našich rôznych 
profesiách. Oný rebrík, nezáležiac 
na tom, aký skvelý sa zdá byť tu na 
tejto zemi, sa na veľkej večnej púti, 
ktorá nás čaká, rovná ledva jed-
nému kroku.

Radšej chcem hovoriť o tom, ako 
sa stať človekom, akého nás Boh, 
náš Nebeský Otec, zamýšľal, aby 
sme sa stali.

Prišli sme na tento svet, ako 
povedal básnik, „vedení oblakmi 
slávy“ 4 z predsmrteľnej sféry.

Náš Nebeský Otec vidí náš sku-
točný potenciál. Vie o nás to, čo my 
sami o sebe nevieme. Nabáda nás 
po celý náš život, aby sme naplnili 
mieru nášho stvorenia, aby sme pre-
žili dobrý život a aby sme sa vrátili 
do Jeho prítomnosti.

Prečo potom venujeme tak veľa 
svojho času a energie veciam, ktoré 
sú tak prchavé, tak bezvýznamné 
a tak povrchné? Odmietame vidieť 
bláznovstvo v honbe za niečím  
banálnym a pominuteľným?

Nemali by sme byť múdrejší a 
„[zhromažďovať] si poklady v nebi, kde 
(ich) ani moľ ani hrdza neničí a kde sa 
zlodeji nevlamujú a nekradnú“ 5?

Ako to robíme? Tak, že nasle-
dujeme Spasiteľov príklad, začle-
ňujeme Jeho učenia do svojho 
každodenného života a skutočne 
milujeme Boha a nášho blížneho.

Určite to nemôžeme urobiť, ak  
k učeníctvu pristupujeme zdráhavo, 
ak sa znepokojujeme tým, koľko času 
nám to zaberie a ak nariekame nad 
tým, čo všetko musíme urobiť.

Keď ide o to, ako žiť podľa eva-
njelia, nemali by sme byť ako chla-
pec, ktorý si namočil prst do vody, 
a potom tvrdil, že išiel plávať. Ako 
synovia a dcéry nášho Nebeského 
Otca sme schopní učiniť oveľa viac. 
A kvôli tomu dobré úmysly nesta-
čia. Musíme niečo robiť. Ba čo viac, 
musíme sa stať tými, akými nás chce 
mať Nebeský Otec.

Hlásať svoje svedectvo o evanjeliu 
je dobré, ale byť živým príkladom zno-
vuzriadeného evanjelia je lepšie. Čakať 
na to, kým budeme vernejší svojim 
zmluvám je dobré, ale naozaj byť verní 
posvätným zmluvám – vrátane toho, 
že žijeme cnostným životom, platíme 
desiatky a pôstne obete, dodržiavame 
Slovo múdrosti a slúžime tým, ktorí sú 
v núdzi – je oveľa lepšie. Oznámiť, že 
zasvätíme viac času rodinnej modlitbe, 
štúdiu písiem a prospešným rodinným 
aktivitám je dobré, ale ak skutočne vy-
trvalo činíme všetky tieto veci, prinesie 
to do nášho života požehnania nebies.

Učeníctvo je snahou o dosiahnu-
tie svätosti a šťastia. Je to cesta  
k nášmu najlepšiemu „ja“ a k tomu, 
aby sme boli čo najšťastnejší.

Rozhodnime sa, že budeme nasle-
dovať Spasiteľa a usilovne pracovať 
na tom, aby sme sa stali tým člove-
kom, ktorým sme boli zamýšľaní sa 
stať. Počúvajme vnuknutia Ducha 
Svätého a poslúchajme ich. Ak tak 
činíme, Nebeský Otec nám zjaví veci, 
ktoré sme o sebe vôbec netušili. 
Osvetlí pred nami cestu a otvorí naše 
oči, aby sme uzreli svoje neznáme  
a možno aj nepredstaviteľné talenty.

Čím viac zasvätíme samých seba 
k tomu, aby sme dosiahli svätosť 
a šťastie, tým menej bude pravde-
podobné, že sa ocitneme na ceste 
ľútosti. Čím viac závisíme na Spasi-
teľovej milosti, tým viac pocítime, že 
sme na ceste, ktorú pre nás zamýš-
ľal náš Otec v Nebi.

Želám si, aby som sa cítil šťastnejšie
Ďalšia vec, ktorú ľutovali tí, ktorí 

vedeli, že zomierajú, sa možno zdá 
byť trošku prekvapivá. Želali si, aby 
sa cítili šťastnejšie.
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Príliš často sa ženieme za ilúziou, 
že existuje niečo, čo je mimo nášho 
dosahu, čo by nám prinieslo šťastie 
– lepšie pomery v rodine, lepšie 
finančné pomery či koniec náročnej 
skúšky.

Čím sme starší, tým viac sa obze-
ráme späť a zisťujeme, že vonkajšie 
okolnosti skutočne neurčujú naše 
šťastie a nie sú jeho podmienkou.

Záleží na nás. My sami určujeme 
svoje šťastie.

Vy a ja sme tí, ktorí sú v koneč-
nom dôsledku zodpovední za svoje 
šťastie.

Spolu so svojou ženou Harriet 
milujeme bicyklovanie. Je to 
úžasné, keď ideme von a radujeme 
sa z krásy prírody. Máme určité 
trasy, po ktorých sa radi bicyklu-
jeme, ale nevenujeme príliš veľa 
pozornosti tomu, ako rýchlo ideme 
alebo ako ďaleko v porovnaní  
s ostatnými cyklistami.

Avšak, myslím si, že z času na 
čas by sme mali byť trošku súťaži-
vejší. Dokonca si myslím, že ak by 
sme sa len trošku prinútili, mohli 
by sme dosiahnuť lepší čas alebo 
ísť rýchlejšie. A potom niekedy 
dokonca urobím tú veľkú chybu, že 
spomeniem túto myšlienku svojej 
úžasnej manželke.

Jej typická reakcia na moje 
návrhy tohto druhu je vždy veľmi 
milá, jasná a priama. Usmeje sa  
a povie: „Dieter, to nie je pretek; je 
to prechádzka. Užívaj si to.“

Má úplnú pravdu!
Niekedy v živote sa tak veľmi 

zameriame na cieľovú pásku, že 
zlyháme v tom, aby sme si uží-
vali cestu. Nechodím sa so svojou 
ženou bicyklovať, aby som si užil 
finiš. Chodím s ňou preto, pretože 
byť s ňou je krásne a prináša mi to 
radosť.

Nepripadá vám to bláznivé, keď 
si pokazíme nádherné a radostné 
zážitky, pretože sa neustále pripravu-
jeme na ten okamih, kedy skončia?

Počúvame nádhernú hudbu  
len preto, že čakáme až kým  
dohrá posledný tón, aby sme sa 

uvoľnili a skutočne sa z toho  
tešili? Nie. Počúvame a splývame  
s melódiou, rytmom a s harmóniou 
skladby.

Prednášame svoje modlitby tak, 
že v našej mysli sa sústredíme len 
na konečné „amen“? Samozrejme, 
že nie. Modlíme sa, aby sme boli 
bližšie k nášmu Nebeskému Otcovi, 
aby sme obdržali Ducha a aby sme 
cítili Jeho lásku.

Nemôžeme čakať na to, že bu-
deme šťastní, až keď dosiahneme 
nejaký bod v budúcnosti, iba aby 
sme objavili oné šťastie, ktoré je 
dostupné po celý čas! Život nie je 
zamýšľaný takým spôsobom, aby 
sme ho ocenili len v retrospektíve. 
Žalmista napísal: „Toto je deň, ktorý 
učinil Hospodin: jasajme a radujme 
sa v ňom!“ 6

Bratia a sestry, nezáleží na  
našich pomeroch, nezáleží na 
našich výzvach či skúškach, každý 
deň je tu niečo, čo by sme mali  
privítať a vážiť si to. Každý deň  
je u niečo, čo nám môže priniesť 
vďačnosť a radosť, ak to uvidíme  
a oceníme to.

Možno by sme sa mali menej 
dívať očami, a viac srdcom. Mám 
rád tento citát: „Dobre vidíme 
iba srdcom. To hlavné je očiam 
neviditeľné.“ 7

Je nám prikázané, aby sme vzdá-
vali vďaky vo všetkých veciach.8 
Takže nie je lepšie vidieť očami  
i srdcom dokonca malé veci, za 
ktoré môžeme byť vďační, než  
aby sme zveličovali negatíva našej 
súčasnej situácie?

Pán prisľúbil: A ten, kto  
prijíma všetky veci s vďačnosťou, 
bude oslávený; a veci tejto  
zeme mu budú pridané, dokonca  
i stonásobne.9

Bratia a sestry, so štedrými po-
žehnaniami nášho Nebeského Otca, 
s Jeho veľkorysým plánom spásy, 
božskými pravdami znovuzriade-
ného evanjelia a mnohými krásami 
tejto púti v smrteľnosti, či nemáme 
dôvod k radosti 10?

Rozhodnime sa, že budeme 

šťastní, nezávisle na našich 
okolnostiach.

O predsavzatiach
Jedného dňa urobíme ten  

nevyhnutný krok a prejdeme  
z tejto smrteľnej sféry do ďalšieho 
stavu. Jedného dňa sa obzrieme  
za svojím životom a budeme si 
lámať hlavu nad tým, či sme mohli 
byť lepší, učiniť lepšie rozhodnutia 
či múdrejšie zaobchádzať so svojím 
časom.

Aby sme sa vyhli niektorým 
veciam v živote, ktoré by sme mohli 
hlboko ľutovať, bolo by múdre učiniť 
niektoré predsavzatia už dnes. Takže 
rozhodnime sa:

 • Stráviť viac času s tými, ktorých 
milujeme.

 • Naliehavejšie sa usilovať o to,  
aby sme sa stali tým človekom, 
akého nás chce mať Boh.

 • Nájsť šťastie, bez ohľadu na  
svoje pomery.

Je mojím svedectvom, že mnohým 
veciam, ktorých je nám v budúcnosti 
najviac ľúto, by sa dalo zabrániť tým, 
že budeme dnes nasledovať Spasi-
teľa. Ak sme zhrešili alebo učinili 
chyby – ak sme učinili rozhodnutia, 
ktoré teraz ľutujeme – je tu vzácny 
dar Kristovho uzmierenia, skrze 
ktoré nám môže byť odpustené.  
Nemôžeme sa vrátiť späť v čase  
a zmeniť minulosť, ale môžeme činiť 
pokánie. Spasiteľ môže zotrieť každú 
slzu z očí 11 a odňať nám bremeno 
našich hriechov 12. Jeho uzmierenie 
nám umožňuje nechať minulosť za 
nami a ísť vpred s nevinnými rukami 
a čistým srdcom13, a rozhodnúť sa 
činiť lepšie a predovšetkým stať sa 
lepšími.

Áno, tento život plynie rýchlo; 
naše dni rýchlo vädnú; a smrť vy-
zerá časom desivo. Avšak, náš duch 
bude pokračovať v živote a bude 
jedného dňa spojený  naším vzkrie-
seným telom, aby sme obdržali 
nesmrteľnú slávu. Vydávam vážne 
svedectvo, že vďaka milosrdnému 
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Kristovi budeme žiť opäť a navždy. 
Vďaka nášmu Spasiteľovi a Vykupi-
teľovi budeme jedného dňa sku-
točne rozumieť významu slov, že 
osteň smrti je pohltený v Kristovi 14.

Cesta vedúca k tomu, aby sme 
naplnili svoj božský účel ako synovia 
a dcéry Božie je večná. Moji drahí 
bratia a sestry, drahí priatelia, musíme 
začať kráčať po onej večnej ceste 
už dnes; nemôžeme premárniť ani 
jeden deň. Modlím sa o to, aby sme 

nečakali až dovtedy, kým sme pri-
pravení umrieť, aby sme sa skutočne 
naučili žiť. V posvätnom mene Ježiša 
Krista, amen.
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  6.  Žalmy 118:24.
  7.  Antoine de Saint-Exupéry, Malý princ,  

preklad Elena Šmatláková – dedičia  
(2010), 71.

  8.  Pozri Mosiáš 26:39; pozri tiež NaZ 59:7.
  9.  Pozri NaZ 78:19.
10. Pozri Alma 26:35.
11. Pozri Zjavenie 7:17.
12. Pozri Matúš 11:28 – 30.
13. Pozri Žalmy 24:4.
14.  Pozri Mosiáš 16:8; pozri tiež  

1. Korintským 15:54.
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