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Svet v dnešnej dobe 
potrebuje pionierov

Pre mnohých sa putovanie pionierov v roku 
1847 nezačalo v Nauvoo, Kirtlande, Far Weste 
alebo v New Yorku, ale skôr v ďalekom Ang-

licku, Škótsku, Škandinávii alebo v Nemecku. Malé deti 
nemohli plne pochopiť živú vieru, ktorá motivovala 
ich rodičov, aby opustili rodinu, priateľov, pohodlie 
a bezpečie.

Dieťa sa možno opýtalo: „Mami, prečo opúšťame 
domov? Kam ideme?“

„Len poď, moje drahé; ideme do Sionu, do mesta 
nášho Boha.“

Medzi bezpečím domova a zasľúbeným Sionom stáli 
rozbúrené a zradné vody mocného Atlantiku. Kto môže 
opísať strach, ktorý sa zmocnil ľudského srdca počas 
tejto nebezpečnej plavby? Títo pionieri, nabádaní tichým 
našepkávaním Ducha, podporovaní jednoduchou, ale 
trvalou vierou, dôverovali Bohu a vyplávali na svoju púť.

Keď nakoniec dorazili do Nauvoo, čakali ich tam len 
ďalšie útrapy na ceste. Celú cestu z Nauvoo do Salt Lake 
City lemujú náhrobky zo šalvie a kameňa. Takáto bola 
cena, ktorú zaplatili niektorí pionieri. Ich telá sú pocho-
vané v pokoji, ale ich mená stále žijú.

Unavené voly sa ledva vliekli, kolesá na vozoch vŕz-
gali, odvážni muži sa ťažko lopotili, vojnové bubny bub-
novali a kojoti zavýjali. Ale vierou inšpirovaní a búrkami 
hnaní pionieri sa tlačili vpred. Často spievali:

Poďte, Svätí, námahy nedbajte,
len ďalej s odvahou.
Aj keď sa zdá, že to neprejdete,
Boh je vám oporou. . . .
Dobre je! Dobre je! 1

Títo pionieri si pamätali Pánove slová: Môj ľud musí 
byť skúšaní vo všetkých veciach, aby tak mohli byť 
pripravení obdržať slávu, ktorú pre nich mám, dokonca 
slávu Sionu.2

Čas zastiera naše spomienky a znižuje našu vďačnosť 
za tých, ktorí kráčali po ceste bolesti, zanechávajúc za 
sebou slzami skrápanú cestu pokrytú bezmennými 
hrobmi. Ale aké sú výzvy dnešnej doby? Nie sú tu 
žiadne skalisté cesty, po ktorých by sme chodili, žiadne 
nehostinné pohoria, po ktorých by sme šplhali, žiadne 
rokliny, ktoré by sme prekračovali, žiadne rieky, ktoré 
by sme prebrodili? Alebo tu existuje veľmi veľká po-
treba oného pionierskeho ducha, ktorý by nás viedol 
preč od nebezpečenstiev, ktoré nás ohrozujú a chcú sa 
nás zmocniť, aby nás viedol do bezpečia Sionu?

Desaťročia pred koncom Druhej svetovej vojny boli 
neustále znižované morálne štandardy. Kriminalita sa 
neustále zvyšuje; slušnosť veľmi rýchlo klesá. Mnohí sa 
nachádzajú na horskej dráhe nebezpečenstva, usilujúc o 
dočasné vzrušenie, hoci pri tom obetujú radosti več-
nosti. Takto sa vzdávame pokoja.
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Zabudli sme na to, ako Gréci a Rimania získali pre-
vahu v barbarskom svete a ako tento triumf skončil – 
ako ich nakoniec zdolali lenivosť a slabosť a priviedli ich 
ku skaze. Nakoniec chceli viac bezpečnosť a pohodlný 
život než slobodu; a stratili všetko – pokoj, bezpečie i 
slobodu.

Nepodliehajte Satanovým lákadlám, radšej stojte 
pevne za pravdou. Neuspokojené túžby duše nebudú 
uspokojené nikdy nekončiacou výpravou za radosťou 
uprostred vzrušení senzácie a neresti. Neresť nikdy 
nevedie k cnosti. Nenávisť nikdy nepodporuje lásku. 
Zbabelosť nám nikdy nedodá odvahu. Pochybnosti 
nikdy neinšpirujú vieru.

Pre niekoho je zložité odolať výsmechu a nechut-
ným poznámkam pochabých ľudí, ktorí zosmiešňujú 
cudnosť, čestnosť a poslušnosť Božích prikázaní. Ale 
svet vždy bagatelizoval vernosť zásadám. Keď bolo 
Noáchovi prikázané postaviť archu, pochabé ľudstvo sa 
pozrelo na bezoblačnú oblohu, a potom sa mu posmie-
vali a vysmievali – až kým nezačalo pršať.

Musíme sa znova a znova učiť takéto draho zaplatené 
lekcie? Časy sa menia, ale pravda pretrváva. Keď sa nič 
nenaučíme z minulých skúseností, sme odsúdení na to, 
aby sme ich zopakovali so všetkým ich žiaľom, utrpe-
ním a skľúčenosťou. Nemáme onú múdrosť byť poslušní 
Toho, kto pozná začiatok od konca – nášho Pána, ktorý 
navrhol plán spásy – radšej ako oného hada, ktorý opo-
vrhuje jeho krásou?

Slovník definuje pioniera ako toho, „kto predchádza 
a pripravuje alebo otvára cestu pre ostatných, ktorí ho 
budú nasledovať.“ 3 Môžeme nejako zozbierať odvahu 
a stáť si za svojím cieľom, čo bolo charakteristické pre 
pionierov minulých generácií? Môžete byť vy i ja, v pod-
state, pioniermi?

Viem, že môžeme. Ach, ako len svet v dnešnej dobe 
potrebuje pionierov!

POZNÁMKY
1. „Poďte, Svätí“, Cirkevné piesne a piesne pre deti, č. 2.
2. Pozri Náuka a zmluvy 136:31.
3. Oxford English Dictionary, 2. vyd. (1989), „pioneer“.

UČENIE Z TOHTO POSOLSTVA

Písma vysvetľujú, že domáci učitelia sú na to, aby 
varovali, vysvetľovali, nabádali, učili a pozvali všetkých, 
aby prišli ku Kristovi (pozri NaZ 20:59). Premýšľajte 
nad tým, že tých, ktorých navštevujete, upozorníte na 
varovania a výzvy, ktoré sú obsiahnuté v posolstve pre-
zidenta Monsona. Možno budete s nimi chcieť hovoriť 
o spôsoboch, ako rozpoznať a nasledovať spravodlivé 
príklady, ako sa vyhnúť klamstvám a ako sa učiť z chýb 
ostatných. Opýtajte sa tých, ktorých učíte, ako môžu byť 
v dnešnej dobe pioniermi.

MLÁDEŽ
Poháňaní vierou
Maggi Earlová

Nikdy nezabudnem na to, ako som sa prechádzala 
po Winter Quarters v Nebraske v USA, kde pred 

mnohými rokmi žili pionieri. Cítila som, že to miesto je 
posvätné, dokonca i keď som ani nevstúpila do chrámu.

Oči sa mi naplnili slzami a všetko sa mi rozmazalo. 
Videla som sochu, ale nemohla som rozpoznať postavy. 
Keď som si utrela slzy, uvidela som muža a ženu, kto-
rých tváre boli plné smútku. Keď som sa prizrela bližšie, 
uvidela som postavu bábätka ležiaceho v hrobčeku pri 
ich nohách.

Pri tomto výjave ma zaplavili mnohé pocity: smútok, 
hnev, vďačnosť a radosť. Mala som chuť odňať týmto 
Svätým bolesť, ktorú cítili, ale bola som zároveň vďačná 
za to, čo obetovali pre evanjelium.

Môj zážitok vo Winter Quarters mi pomohol uve-
domiť si, že Nebeský Otec dáva Svojim deťom evanje-
lium a poskytuje im slobodnú vôľu, aby s ním naložili 
tak, ako uznajú za vhodné. Rodičia oného dieťatka si 
mohli vybrať ľahšiu cestu. Keď títo pionieri nasledovali 
proroka a žili podľa evanjelia, museli sa tlačiť vpred, 
dokonca i keď to znamenalo, že pri tom pochovali svoje 
dieťa. Ale rozhodli sa prijať evanjelium do svojho života, 
a tiež jeho výzvy. Naučila som sa, že zasvätenie Svätých 
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evanjeliu a ich rozhodnutie tlačiť sa vpred boli pohá-
ňané vierou a nádejou – nádejou na svetlú budúcnosť 
a vierou, že Pán ich pozná a môže zmierniť ich bolesť.
Autorka žije v Severnej Karolíne v USA.

DETI
Stať sa pionierom

Prezident Monson hovorí, že pionier je niekto, kto 
ostatným ukazuje cestu. Čo môžete robiť, aby ste si 

stáli za tým, čo je správne a stali sa pre ostatných vo svo-
jej komunite alebo vo svojej rodine pionierom? Zapíšte 
si svoje odpovede a podeľte sa o ne s rodinou.
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Výučba a učenie sa evanjelia
S modlitbou preštudujte tento materiál a, ak je to vhodné, prediskutujte ho so ses-
trami, ktoré navštevujete. Použite otázky, aby ste pomohli posilniť vaše sestry a urobiť 
Združenie pomoci aktívnou súčasťou vášho vlastného života. Viac informácií nájdete 
na reliefsociety.lds.org.
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Viera, rodina, pomoc

Ježiš Kristus bol majstrom učite-
ľom. Ukázal nám príklad, keď 

„učil ženy v zástupoch i jednotlivo, 
na ulici i na pobreží, pri studni i 
v ich domovoch. Preukazoval im 
milujúcu láskavosť a uzdravoval ich, 
aj členov ich rodiny.“ 1

Učil Máriu a Martu a „vyzval ich, 
aby sa stali Jeho učeníčkami a po-
dieľali sa na spáse, na onom lepšom 
podieli [pozri Lukáš 10:42], ktorý im 
nikdy nikto nevezme.“ 2

V našich písmach neskorších 
dní nám Pán prikazuje, aby sme sa 
navzájom učili náuku kráľovstva 
(pozri NaZ 88:77). Cheryl A. Espli-
nová, druhá radkyňa v generálnom 
predsedníctve Primáriek o náuke 
výučby a učenia sa povedala: 
„Učiť sa plne porozumieť náukám 
evanjelia je celoživotný proces 
a prichádza ,riadok za riadkom, 
predpis za predpisom, tu trochu a 
tam trochu‘ (2. Nefi 28:30).“ 3

Keď sa učíme, študujeme a mod-
líme sa, budeme vyučovať s mocou 
Ducha Svätého, ktorý prinesie naše 
posolstvo „do sŕdc detí ľudských“ 
(2. Nefi 33:1).

Z písiem
Alma 17:2 – 3; 31:5; Náuka a 

zmluvy 42:12 – 13; 84:85

Z našej histórie
Naši poslední proroci nám pripo-

menuli, že ako ženy máme dôle-
žitú úlohu ako učiteľky v domove 
a v Cirkvi. V septembri 1979 nás 
prezident Spencer W. Kimball (1895 
– 1985) požiadal, aby sme sa stali 
„sestrami, ktoré poznajú písma“. Po-
vedal: „Staňte sa znalkyňami písiem 
nie preto, aby ste iných zrážali na 
zem, ale aby ste ich pozdvihovali! 
Veď napokon, kto už len má väčšiu 
potrebu ,uchovávať si ako poklad‘ 
pravdy evanjelia (na ktoré sa môžu 

odvolať v okamihoch núdze), než 
matky a ženy, ktoré v takej hojnej 
miere vyživujú a vyučujú?“ 4

Všetci sme učitelia a žiaci. Keď 
vyučujeme z písiem a zo slov ži-
júcich prorokov, môžeme pomôcť 
ostatným prísť ku Kristovi. Keď sme 
zapojení do učebného procesu tým, 
že kladieme zmysluplné otázky, 
a potom počúvame, môžeme nájsť 
odpovede, ktoré uspokoja naše 
osobné potreby.
POZNÁMKY
1. Daughters in My Kingdom: The History and 

Work of Relief Society (2011), 3.
2. Daughters in My Kingdom, 4.
3. Cheryl A. Esplinová, „Učiť naše deti porozu-

mieť“, Generálna konferencia, apríl 2012, 14.
4. Spencer W. Kimball, v Daughters in My 

Kingdom, 50.

Čo môžem urobiť?
1. Ako sa pripravujem na to, aby 
som bola lepšia učiteľka?

2. Delím sa o svoje svedectvo so 
sestrami, na ktoré dozerám?




