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Chodenie v kruhu
Počuli ste už niekedy to staré úslovie, že ľudia, 

ktorí sa stratia, majú tendenciu chodiť v kruhu?
Jan L. Souman, nemecký psychológ, chcel 

vedecky zistiť, či je to pravda. Zobral účastníkov tohto 
experimentu do rozsiahlej lesnej oblasti a do Saharskej 
púšte a použil GPS, aby ich mohol stopovať, kade chodili. 
Nemali žiadny kompas ani iné podobné zariadenie. Mali 
veľmi jednoduché pokyny: ísť rovno daným smerom.

Dr. Souman neskôr opísal, čo sa stalo. „[Niektorí]  
z nich kráčali počas zamračeného dňa, keď bolo slnko 
skryté za oblakmi a nemali v dohľade žiadne záchytné 
body. . . . [Všetci] chodili v kruhu, a [niekoľko] z nich 
opakovane prekrížilo svoju vlastnú stopu bez toho, aby 
si to všimli.“ Iní účastníci kráčali počas slnečného dňa, 
a mali v dohľade vzdialené záchytné body. „Títo . . . 
kráčali takmer presne priamym smerom.“ 1

Táto štúdia bola zopakovaná inými za použitia odliš-
nej metodológie.2 Všetci dosiahli podobné výsledky.

Ak nemajú ľudské bytosti viditeľné orientačné body, 
majú tendenciu chodiť v kruhu.

Orientačné body písiem
Aj ľudstvo blúdi, ak nemá duchovné orientačné body. 

Bez slova Božieho chodíme v kruhu.
Ako jednotlivci i spoločnosti, my všetci vidíme tento 

vzor, ktorý sa stále opakuje v každej dispenzácii od po-
čiatku času. Keď stratíme z pohľadu slovo Božie, máme 
tendenciu stratiť sa.

Toto bol nepochybne dôvod na to, prečo Pán prikázal 
Lechímu, aby poslal svojich synov späť do Jeruzalema 

po mosadzné dosky. Boh vedel, že Lechího potomkovia 
budú potrebovať spoľahlivé orientačné body — záchytné 
body — ktoré budú poskytovať sprievodcu, ktorého 
budú môcť použiť, aby zistili, či majú správny kurz.

Písma sú slovo Božie. Sú to Božie orientačné body, 
ktoré nám ukazujú cestu, ktorou by sme mali ísť, aby sme 
sa priblížili k nášmu Spasiteľovi a dosiahli významné ciele.

Orientačné body Generálnej konferencie
Pokyny, ktoré sú nám dané na generálnej konferencii 

sú ďalším orientačným bodom, ktorý nám môže pomôcť 
zistiť, či máme správny kurz.

Niekedy sa pýtam sám seba: „Počúval som slová, ktoré 
povedali mužovia a ženy, ktorí hovorili na poslednej 
generálnej konferencii Cirkvi? Prečítal som si ich slová 
znova a znova? Premýšľal som nad nimi a použil som 
ich vo svojom živote? Alebo som sa len tešil z pekných 
príhovorov a zabudol som používať ich inšpirované 
posolstvá vo svojom osobnom živote?“

Možno keď ste počúvali alebo čítali, zapísali ste si 
jednu, dve poznámky. Snáď ste učinili záväzok robiť 
niečo lepšie alebo inak. Len premýšľajte o posolstvách 
z poslednej generálnej konferencie. Mnohé nás povzbu-
dzovali, aby sme posilnili svoje rodiny a zlepšili svoje 
manželstvo. Vydanie Liahony sa tiež zameriava na tieto 
večné hodnoty, s mnohými praktickými radami, ktoré 
požehnajú naše životy.

Všímame si túto užitočnú radu a používame ju? Spoz-
návame tieto skutočné a cenné orientačné body  
a ideme za nimi?
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Liečba blúdenia
Duchovné orientačné body sú nevyhnutné na to, 

aby nás udržali na tesnej a úzkej ceste. Poskytujú jasné 
vedenie, ktorou cestou by sme mali ísť — ale len ak ich 
rozpoznáme a ideme za nimi.

Ak sa nenecháme viesť týmito orientačnými bodmi, 
stanú sa bezcennými, peknými vecičkami, ktoré nemajú 
žiadny význam, ale pomáhajú rozptýliť monotónnosť 
života.

Nestačí ísť výhradne za svojimi inštinktami.
Nestačí mať tie najlepšie úmysly.
Nezávisí to len na našich prirodzených zmysloch.
Dokonca aj keď si myslíme, že nasledujeme priamu 

duchovnú cestu, bez správnych orientačných bodov, 
ktoré nás povedú — bez vedenie Ducha — budeme 
mať tendenciu blúdiť.

Takže, otvorme svoje oči a uviďme orientačné  
body, ktoré náš zhovievavý Boh poskytol Svojim deťom. 
Čítajme, počúvajme a používajme slovo Božie. Modlime 
sa so skutočným zámerom a počúvajme a nasledujme 
nabádania Ducha. Keď už rozpoznáme nadpozemské 
orientačné body, ktoré nám poskytol nás milujúci Nebe-
ský Otec, mali by sme si nastaviť kurz podľa nich. Tiež 
by sme mali vykonávať pravidelné úpravy kurzu, keď  
sa orientujeme podľa duchovných orientačných bodov.

Takto nebudeme blúdiť v kruhu, ale budeme kráčať 
s dôverou a s istotou k úžasnému nebeskému požeh-
naniu, ktoré je právom prvorodeného pre každého, kto 
kráča po tesnej a úzkej ceste Kristovho učeníka.

POZNÁMKY
1. Pozri Jan L. Souman a kolektív, „Walking Straight into Circles“, Current 

Biology 19 (29. septembra 2009), 1538.
2. Pozri napríklad, Robert Krulwich, „A Mystery: Why Can’t We Walk  

Straight?“ npr.org/blogs/krulwich/2011/06/01/131050832/a-mystery- 
why-can-t-we-walk-straight.

UČENIE Z TOHTO POSOLSTVA

Keď sa pripravujete na učenie z tohto posolstva,  
môžete si vyhľadať v písmach príklady ľudí, ktorí boli  
vedení duchovnými orientačnými bodmi alebo ľudí, ktorí 
blúdili v kruhu. Môžete začať štúdium s týmito veršami: 
Numeri 14:26 – 33; 1. Nefi 16:28 – 29; Alma 37:38 – 47. 
Ak cítite nabádanie, môžete sa podeliť o porozumenie 
týchto príkladov s tými, ktorých učíte. Opýtajte sa ich, čo 
sa z týchto príbehov môžeme naučiť.

MLÁDEŽ
Vaše orientačné body

Prezident Uchtdorf opisuje, že generálna konferencia 
a písma sú orientačnými bodmi, ktoré nám pomôžu 

vyhnúť sa duchovnému blúdeniu. Premýšľajte nad inými 
duchovnými orientačnými bodmi, ktoré ovplyvnili váš 
život a viedli ho. Zaznamenávajte si svoje zážitky do den-
níka. Tieto citáty od prezidenta Thomasa S. Monsona vám 
možno pomôžu:

„Vaše patriarchálne požehnanie vás povedie skrze naj-
černejšiu noc. Povedia vás skrze nebezpečenstvá života. 
. . . Vaše požehnanie nemá byť úhľadne zložené, a potom 
niekam založené. Ani nemá byť zarámované či zverej-
nené. Radšej ho máte čítať. Máte ho milovať. A máte ho 
nasledovať.“
Pozri Thomas S. Monson, „Your Patriarchal Blessing: A Liahona of Light“, 
Ensign, november 1986, 66.

„Náš Nebeský Otec nás nevyslal na našu večnú plavbu 
bez toho, aby nám poskytol prostriedky, vďaka ktorým od 
Neho môžeme obdržať vedenie, ktoré nám zaistí bezpečný 
návrat. Hovorím o modlitbe. Tiež hovorím o našepkávaní 
oného tichého a jemného hlasu.“
„Zápas života“, Generálna konferencia, apríl 2012, 108.

DETI
Môžem nájsť svoju cestu

Prezident Uchtdorf hovorí, že musíme nasledovať 
duchovné orientačné body, pretože nám pomôžu 

rozhodnúť sa správne a priblížiť sa k Spasiteľovi. Niekto-
rými z týchto orientačných bodov sú modlitba, písma, 
generálne konferencia a Liahona.

Spolu so svojou rodinou si prečítajte príhovor z posled-
nej generálnej konferencie. Čo rečník odporučil, čo máme 
robiť, aby sme zostali na správnej ceste? Stanovte si spolu 
so svojou rodinou ciele, aby ste použili to, čo ste sa naučili.
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Tešte sa z rodinnej histórie
S modlitbou preštudujte tento materiál a, ak je to vhodné, prediskutujte ho so  
sestrami, ktoré navštevujete. Použite otázky, aby ste pomohli posilniť vaše sestry 
a urobiť Združenie pomoci aktívnou súčasťou vášho vlastného života. Viac infor-
mácií nájdete na reliefsociety.lds.org.
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Viera, rodina, pomoc

Starší Russell M. Nelson z Kvóra 
dvanástich apoštolov učil, že 

Duch Eliášov je „prejav Ducha  
Svätého, ktorý vydáva svedectvo  
o božskej povahe rodiny.“ 1

Ako členovia Kristovej znovu-
zriadenej Cirkvi, máme záväzok 
a zodpovednosť, aby sme pátrali 
po našich predkoch a zabezpečili 
im spásne obrady evanjelia. Oni 
bez nás „nedosiahnu dokonalosť“ 
(Židom 11:40) a my nemôžeme byť 
dokonalí bez našich mŕtvych pred-
kov (pozri NaZ 128:15).

Rodinná história nás pripravuje 
na požehnania večného života a 
pomáha nám zvýšiť našu vieru a 
osobnú spravodlivosť. Rodinná his-
tória je životne dôležitou súčasťou 
poslania Cirkvi a umožňuje dielo 
spásy a povýšenia pre všetkých.

Prezident Boyd K. Packer, pre-
zident Kvóra dvanástich apoštolov 
povedal: „Keď pátrame v našich 

vlastných líniách, začínajú nás zaují-
mať viac než len mená. . . . Náš záu-
jem obráti naše srdcia k našim otcom 
— usilujeme sa ich nájsť, spoznať ich 
a slúžiť im.“ 2

Z písiem
Malachiáš 3:23 – 24; 1. Korintským 

15:29; NaZ 124:28 – 36; 128:15

Z našej histórie
Prorok Joseph Smith učil: „Tou 

najväčšou zodpovednosťou, ktorú 
nám Boh na tomto svete dal je 
vyhľadávať našich zosnulých.“ 3 
Môžeme slúžiť svojim zosnulým 
predkom v zastúpení v chráme a 
vykonať za nich potrebné obrady.

Sally Randallová z Nauvoo, 
Illinois, ktorej 14 ročný syn zo-
mrel, našla veľký pokoj v prísľube 
večnej rodiny. Keď bol jej manžel 
pokrstený v zastúpení za ich syna, 
napísala svojim príbuzným: „Aká 

je to úžasná vec, že môžeme byť 
pokrstení v zastúpení za všetkých 
našich zosnulých [predkov] a spasiť 
ich už tým, že sa o nich niečo do-
zvieme.“ Potom požiadala svojich 
príbuzných, aby jej poslali údaje o 
svojich predkoch a povedala: „Mám 
v úmysle urobiť to, čo môžem, aby 
som spasila [našu rodinu].“ 4

POZNÁMKY
1. Russell M. Nelson, „A New Harvest Time“, 

Liahona, júl 1998, 34.
2. Boyd K. Packer, „Your Family History: Getting 

Started“, Liahona, november 2011, 17.
3. Teachings of Presidents of the Church: 

Joseph Smith (2007), 475.
4. Pozri Daughters in My Kigdom: The History 

and Work of Relief Society (2011), 20 – 21.

Čo môžem urobiť?
1. Ako môžem pomôcť sestrám, 
na ktoré dohliadam, s rodinnou 
históriou?

2. Zapisujem si svoju osobnú 
históriu?


