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Svätí pre všetky ročné 
obdobia

Mám spomienky z detstva na istú časť sveta, 
ktoré by mohli poslúžiť ako obrázková 
pohľadnica na meniace sa ročné obdobia. 

Každý ubiehajúci mesiac bol prekrásny a úžasný. Po-
čas dokonalého zimného dňa prikryl starý sneh hory 
a ulice mesta. Jar priniesla očisťujúce dažde a výbuch 
života odetého do zelena. Ospalé nebesia leta slúžili 
ako príjemné modré plátno pre plamene žiarivého 
slnka. A pôsobivá jeseň premenila prírodu na veľko-
lepé odtiene oranžovej, žltej a červenej. Ako dieťa som 
miloval každé ročné obdobie a do dnešného dňa milu-
jem ráz a jedinečnosť každého z nich.

V našich životoch máme takisto ročné obdobia. Nie-
ktoré sú teplé a príjemné. Iné nie. Niektoré z tých dní 
v našom živote sú také nádherné ako obrázky v kalen-
dári. A predsa sú dni a okolnosti, ktoré spôsobujú bo-
lesť srdca a môžu priniesť do nášho života hlboký pocit 
zúfalstva, zlosti a roztrpčenosti.

Som si istý, že z času na čas sme si všetci mysleli, 
že by bolo pekné prijať pobyt v krajine naplnenej len 
dňami ročných období ako z obrázku a vyhýbať sa ne-
príjemným dobám, ktoré sú medzi nimi.

Ale toto nie je možné. Ani to nie je žiaduce.
Keď sa pozerám na svoj vlastný život, je zrejmé, že 

mnohé z dôb najväčšieho rastu som prežíval, keď som 
prechádzal skrze búrlivé obdobia.

Náš všemúdry Nebeský Otec vedel, že aby Jeho deti 
vyrástli a stali sa bytosťami, ktorými boli zamýšľané, aby 
sa stali, budú musieť prežiť obdobia nepriazne počas 
ich krátkeho pobytu v smrteľnosti. Prorok Lechí z Knihy 
Mormonovej povedal, že bez protivenstva „spravod-
livosť by nemohla byť uskutočnená“ (2. Nefi 2:11). 
Vskutku, je to urputnosť života, ktorá nám umožňuje 
rozpoznať, porovnať a oceniť jeho sladkosť (pozri NaZ 
29:39; Mojžiš 6:55).

Prezident Brigham Young to vyjadril takto: „Všetky 
inteligentné bytosti, ktoré sú korunované korunou 
slávy, nesmrteľnosťou a večným životom musia prejsť 
každým utrpením, ktoré je stanovené, aby ním inteli-
gentné bytosti prešli, aby získali svoju slávu a pový-
šenie. Každá pohroma, ktorá môže prísť na smrteľné 
bytosti bude pretrpená . . . aby ich to pripravilo rado-
vať sa z prítomnosti Pána. . . . Každá skúška a skúse-
nosť, cez ktorú ste prešli bola nevyhnutná pre vašu 
spásu.“ 1

Otázkou nie je to, či zažijeme obdobia nepriazne, 
ale ako tie búrky prekonáme. Naša úžasná príležitosť 
počas neustále sa meniacich období života je držať 
sa pevne verného slova Božieho, lebo Jeho rada je 
zamýšľaná nielen na to, aby nám pomohla prekonať 
búrky života, ale aby nás viedla aj keď sa skončia. Náš 
Nebeský Otec odovzdáva Svoje slovo skrze Svojich 
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prorokov, vzácne vedomosti zamýšľané na to, aby  
nás viedli skrze výzvy ťažkých období ku nevyslovi-
teľnej radosti a veľkolepému svetlu večného života. 
Je to dôležitá súčasť našej životnej skúsenosti, aby 
zväčšila našu silu, odvahu a poctivosť pevne sa držať 
pravdy a spravodlivosti napriek zmietaniu, ktoré mô-
žeme zažiť.

Tí, ktorí vstúpili do vôd krstu a obdržali dar Ducha 
Svätého sa vydali po ceste nasledovníctva a sú poverení 
vytrvalo a verne nasledovať kroky nášho Spasiteľa.

Spasiteľ učil, že slnko vychádza „na zlých aj na  
dobrých a . . . dážď [padá] na spravodlivých aj na  
nespravodlivých“ (Matúš 5:45). Niekedy nemôžeme  
porozumieť tomu, prečo sa ťažké, dokonca nespra-
vodlivé, veci v živote dejú. Ale ako nasledovníci Krista 
veríme, že ak hľadáme usilovne, vždy sa modlíme  
a sme veriaci . . . všetky veci budú pôsobiť spoločne  
pre naše dobro, ak budeme kráčať bezúhonne (NaZ 
90:24; zvýraznenie pridané).

Ako členovia Jeho Cirkvi, ako Svätí, slúžime radostne 
a ochotne za každého počasia a vo všetkých ročných 
obdobiach. A keď tak robíme, naše srdcia sa napĺňajú 
posvätnou vierou, uzdravujúcou nádejou a nebeskou 
pravou láskou.

Ale aj tak budeme musieť prejsť všetkými obdobiami, 
príjemnými aj bolestivými. Ale nezáležiac na období, ako 
nasledovníci Ježiša Krista vložíme svoju nádej v Neho, 
ako kráčame k Jeho svetlu.

V krátkosti, sme Svätí Boží, odhodlaní učiť sa od Neho, 
milovať Ho a milovať svojich blížnych. Sme pútnici na 
požehnanej ceste učeníctva a budeme kráčať vytrvalo 
k nášmu nebeskému cieľu.

A preto, buďme Svätými na jar, v lete, v jeseni 
a v zime. Buďme Svätými počas všetkých ročných 
období.

POZNÁMKA
1. Teachings of Presidents of the Church: Brigham Young (1997),  

261 – 262.

UČENIE Z TOHTO POSOLSTVA

Prvé predsedníctvo vyhlásilo, že „niektoré z najúžas-
nejších kázní sú kázané spevom náboženských piesní“ 
(Hymns, ix). Keď budete diskutovať o tomto posolstve, 
zvážte, že zaspievate s tými, ktorých učíte jednu z tých 

náboženských piesní alebo inú pieseň o znášaní ne-
priazne: „Aký pevný základ“ (str. 6); „The Lord Is My 
Shepherd“ (č. 108); alebo „Let Us All Press On“ (č. 243). 
Ak cítite nabádanie, podeľte sa o čas, kedy sa búrlivé 
obdobie vášho života obrátilo na požehnanie.

MLÁDEŽ
Bol som schopný nechať  
svoju bolesť odísť
Juan Zhu

Keď boli moji priatelia brat Chen a jeho manželka 
pokrstení do nášho zboru, bol som nadmieru 

šťastný. Rok po ich krste boli spečatení v chráme a ich 
syn, ktorý zomrel predtým ako vstúpili do Cirkvi, bol 
spečatený s nimi. Bolo úžasné vidieť Chenovcov rásť 
v evanjeliu.

Potom, nasledujúci rok, bol brat Chen zabitý počas 
autonehody. Po nehode to vyzeralo, že som neustále 
myslel na jeho smrť a často prenasledovala moje sny. 
Budil som sa s plačom a pýtal som sa zas a zas: „Prečo? 
Prečo Pán dovolí, aby sa stala takáto tragédia? Prečo 
sa taká vec musí stať tejto nádhernej rodine?“ Jedného 
dňa, keď som bojoval s týmito otázkami, zobral som 
príručku k lekciám a prečítal som si tieto slová od prezi-
denta Spencera W. Kimballa (1895 – 1985):

„Keby sme sa pozerali na smrteľnosť ako na našu celú 
existenciu, potom by bolesť, smútok, zlyhanie a krátky 
život boli pohromou. Ale ak sa pozrieme na život ako na 
večnú záležitosť ťahajúcu sa od predsmrteľnej minulosti 
do večnej budúcnosti po smrti, potom sa dá na všetky 
udalosti pozrieť zo správneho uhla pohľadu. . . .

Nie sme vystavení pokušeniam, aby vyskúšali našu 
silu, chorobám, aby sme sa naučili trpezlivosti, smrti, aby 
sme mohli byť učinení nesmrteľnými a oslávenými?” 1

V tej chvíli som sa rozhodol nechať svoju bolesť odísť 
a nazrieť do sľúbenej a dosiahnuteľnej budúcnosti. 
V mysli som videl brata Chena, ako sa opäť šťastne 
stretol so svojou rodinou. Ten obraz mi priniesol pokoj. 
Viem, že Nebeský Otec nám dá múdrosť a odvahu čeliť 
nepriazni.
Autor pochádza z Taiwanu.

POZNÁMKA
 1. Teachings of Presidents of the Church: Spencer W. Kimball (2006), 15.
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DETI
Služba vo všetkých  
ročných obdobiach

Prezident Uchtdorf učí, že by sme mali „slúžiť ra-
dostne a ochotne za každého počasia a vo všetkých 

ročných obdobiach.“ Aké sú niektoré zo spôsobov, kto-
rými môžete druhým slúžiť počas zimy? Aké sú niektoré 
zo spôsobov, ktorými môžete druhým slúžiť počas jari? 
A čo počas leta a jesene? Zapíšte si svoje nápady pre 
každé ročné obdobie. Možno budete chcieť vyskúšať 
jeden z vašich nápadov tento mesiac!
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Sebestačnosť
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 urobili 
Združenie pomoci aktívnou súčasťou vášho vlastného života. Pre ďalšie informácie, 
choďte na reliefsociety.lds.org.

Viera, rodina, pomoc

Sebestačnosť je schopnosť, 
záväzok a snaha zabezpečiť du-

chovné a časné blaho nás samých 
a našich rodín.1

Keď sa učíme a používame 
zásady sebestačnosti v našich 
domovoch a komunitách, máme 
príležitosti starať sa o chudobných 
a núdznych, a pomáhať ostatným, 
aby sa stali sebestačnými, aby tak 
mohli vydržať obdobia nepriazne.

Máme privilégium a povinnosť 
používať svoju slobodnú vôľu,  
aby sme sa stali sebestačnými 
duchovne a časne. Keď hovoríme 
o duchovnej sebestačnosti a našej 
závislosti na Nebeskom Otcovi, 
starší Robert D. Hales z Kvóra 
dvanástich apoštolov učil: „Stá-
vame sa obrátenými a duchovne 
sebestačnými, keď žijeme s modlit-
bou podľa svojich zmlúv — skrze 
hodné prijímanie Večere Pána, keď 
sme hodní chrámového odporuče-
nia a keď robíme obete, aby sme 
slúžili druhým.“ 2

Starší Hales nám radil, aby sme  
sa stali sebestačnými časne, „čo 
zahŕňa získanie vysokoškolského 
vzdelania alebo pracovného škole-
nia, učenie sa pracovať a žiť v rámci 
svojich prostriedkov. Tým, že sa 
vyhneme dlhom a ušetríme teraz 

peniaze, sme pripravení na službu 
pre Cirkev na plný úväzok počas 
rokov, ktoré prídu. Zmyslom časnej 
aj duchovnej sebestačnosti je to, 
aby sme sa dostali na vyššiu úro-
veň, aby sme tak mohli zdvihnúť 
ostatných v núdzi.“ 3

Z písiem
Matúš 25:1 – 13; 1. Timoteovi  

5:8; Alma 34:27 – 28; NaZ 44:6; 
58:26 – 29; 88:118

Z našej histórie
Po tom, čo sa Svätí neskorších 

dní zhromaždili v Salt Lake Valley, 
čo bola izolovaná púšť, prezident 
Brigham Young chcel, aby prospe-
rovali a vybudovali stále domovy. 
To znamenalo, že Svätí sa museli 
naučiť zručnosti, ktoré by im umož-
nili stať sa sebestačnými. Prezident 
Young mal veľkú dôveru v schop-
nosti, talenty, vernosť a ochotu 
žien, a v tejto snahe ich povzbudil 
v určitých časných povinnostiach. 
Aj keď sú určité povinnosti sestier 
zo Združenia pomoci dnes často 
odlišné, zásady ostávajú nemenné:

1. Naučiť sa milovať prácu a vyhýbať 
sa záhaľčivosti.

2. Získať ducha sebaobetovania sa.

Čo môžem urobiť?
1. Ako pomáham sestrám, na 
ktoré dohliadam, nájsť rieše-
nia na ich časné a duchovné 
potreby?

2. Zväčšujem svoju duchovnú 
sebestačnosť pomocou prípravy 
na sviatosť a obetovanie sa, aby 
som slúžila?

3. Prijať osobnú zodpovednosť 
za duchovnú silu, zdravie, vzde-
lanie, zamestnanie, financie, 
jedlo a ostatné život podporujúce 
nutnosti.

4. Modliť sa o vieru a odvahu čeliť 
výzvam.

5. Posilňovať ostatných, ktorí potre-
bujú pomoc.4

POZNÁMKY
1. Pozri Handbook 2: Administering the 

Church (2010), 6.1.1.
2. Robert D. Hales, „Vstúpme do seba:  

Sviatosť, chrám a prinášanie obete v službe“, 
Generálna konferencia, apríl 2012, 39 – 42.

3. Robert D. Hales, „Vstúpme do seba“, 39.
4. Pozri Daughters in My Kingdom: The History 

and Work of Relief Society (2011), 51.
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