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Naša zodpovednosť 
zachraňovať

Pre Svätých neskorších dní má potreba zachraňo-
vať našich bratov a sestry, ktorí z nejakého dô-
vodu zišli z cesty aktivity v Cirkvi, večný význam. 

Vieme o takých ľuďoch, ktorí už raz prijali evanjelium? 
Ak áno, aká je naša zodpovednosť zachrániť ich?

Premýšľajte nad stratenými medzi staršími ľuďmi, 
ovdovenými a chorými. Všetci sa až príliš často na-
chádzajú vo vyprahnutej a skleslej pustatine izolácie, 
ktorá sa nazýva osamelosť. Keď mladosť pominie, keď 
sa zdravie zhoršuje, keď elán ubúda, keď svetlo nádeje 
poblikáva stále nejasne, môžu byť podporení a povzbu-
dení rukou, ktorá pomáha a srdcom, ktoré pozná súcit.

Sú samozrejme aj iní, ktorí potrebujú záchranu. Nie-
ktorí bojujú s hriechom, zatiaľ čo iní blúdia v strachu 
alebo ľahostajnosti, alebo ignorancii. Nech už je dôvod 
akýkoľvek, izolovali sa od aktívnosti v Cirkvi. A takmer 
určite ostanú stratení, pokiaľ sa nezobudí v aktívnych 
členoch Cirkvi túžba zachraňovať a pomáhať.

Niekto, kto ukáže cestu
Pred nejakým časom som obdržal list napísaný mu-

žom, ktorý zblúdil z Cirkvi. Je to typický príklad až príliš 
mnohých našich členov. Po tom, ako opísal ako sa stal 
neaktívnym, napísal:

„Mal som tak veľa a teraz mám tak málo. Som ne-
šťastný a cítim sa ako keby som vo všetkom zlyhával. 

Evanjelium nikdy neopustilo moje srdce, aj keď síce 
opustilo môj život. Žiadam vás o vaše modlitby.

Prosím, nezabudnite na tých z nás, ktorí sú tu vonku 
– stratení Svätí neskorších dní. Viem, kde je Cirkev, ale 
niekedy si myslím, že potrebujem niekoho ďalšieho, 
aby mi ukázal cestu, povzbudil ma, odstránil môj strach 
a podelil sa so mnou o svedectvo.“

Zatiaľ čo som čítal tento list, moje myšlienky sa ob-
rátili k návšteve, ktorú som uskutočnil v jednej z úžas-
ných galérií umenia na svete – slávne Múzeum Victorie 
a Alberta v Londýne v Anglicku. Tam, nádherne zará-
mované, je umelecké dielo namaľované v roku 1831 
Josephom Mallordom Williamom Turnerom. Táto maľba 
zobrazuje ťažké čierne mraky a divokosť rozbúreného 
mora, ktoré je predzvesťou nebezpečenstva a smrti. 
Svetlo z uviaznutého plavidla svieti z diaľky. V popredí, 
vysoko vyhodený prichádzajúcimi vlnami spenenej 
vody, je veľký záchranný čln. Muži mocne zaberajú 
veslami, keď sa záchranný čln vrhá do búrky. Na brehu 
stojí žena a dve deti, mokrí od dažďa a ošľahaní vet-
rom. Úzkostlivo hľadia smerom k moru. Vo svojej mysli 
som skrátil názov tejto maľby. Pre mňa sa nazývala 
Na pomoc.1

Uprostred búrok života číha nebezpečenstvo. 
Muži a ženy, chlapci i dievčatá nachádzajú samých 
seba uviaznutých a čeliacich zničeniu. Kto bude viesť 
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záchranné člny, zanechajúc za sebou pohodlie domova 
a rodiny, a pôjde na pomoc?

Naša úloha nie je neprekonateľná. Sme v Pánovej 
záležitosti; máme oprávnenie na Jeho pomoc.

Počas Svojej služby zavolal Majster na rybárov 
v Galilei, aby opustili svoje siete a nasledovali Ho, 
a vyhlásil: „Urobím vás rybármi ľudí.“ 2 Kiež sa pripo-
jíme k vojskám rybárov mužov a žien, aby sme mohli 
poskytnúť akúkoľvek pomoc, akú môžeme.

Je našou povinnosťou, aby sme poskytli pomoc tým, 
ktorí opustili bezpečie aktívnosti, aby takí mohli byť 
privedení k stolu Pána, aby hodovali na Jeho slove, aby 
si užívali spoločenstvo Jeho Ducha a aby už viac neboli 
„cudzinci ani prišelci; ale [ste] spoluobčania svätých 
a domáci Boží“ 3.

Zásada lásky
Zistil som, že dva základné dôvody z veľkej časti zod-

povedajú za aktivitu a zmeny postoja, zvykov a činov. 
Po prvé, jednotlivci prichádzajú späť, pretože im niekto 
ukázal ich večné možnosti a pomohol im rozhodnúť sa, 
že ich dosiahnu. Menej aktívni sa nemôžu ďalej uspo-
kojiť s priemernosťou, keď už raz vidia, že dokonalosť 
je im na dosah.

Po druhé, iní prichádzajú späť, pretože milovaní 
alebo „spoluobčania svätých“ nasledovali napomenutie 
Spasiteľa, milovali svojich blížnych ako samých seba,4 
a pomohli druhým naplniť ich sny a uskutočniť ich 
ambície.

Katalyzátorom v tomto procese bola a bude zásada 
lásky.

Vo veľmi reálnom zmysle sú tie osoby zblúdené 
v búrkou zmietanom mori na Turnerovej maľbe ako 
mnohí menej aktívni členovia, ktorí čakajú na záchranu 
tých, ktorí vedú záchranné člny. Ich srdcia túžia po 
pomoci. Matky a otcovia sa modlia za svojich synov 
a dcéry. Manželky prosia nebesia, aby sa ich manže-
lom mohlo pomôcť. Niekedy sa deti modlia za svojich 
rodičov.

Je mojou modlitbou, aby sme mohli mať túžbu za-
chraňovať menej aktívnych a priviesť ich späť k radosti 
z evanjelia Ježiša Krista, aby sa mohli podieľať s nami 
na všetkom, čo plné spoločenstvo ponúka.

Kiež poskytneme záchranu strateným, ktorí nás ob-
klopujú: starší ľudia, ovdovelí, chorí, postihnutí, menej 

aktívni a tí, ktorí nedodržiavajú prikázania. Kiež k nim 
načiahneme ruku, ktorá pomáha a srdce, ktoré pozná 
súcit. Keď tak budeme robiť, prinesieme radosť do sŕdc 
a zažijeme bohaté zadosťučinenie, ktoré k nám prichá-
dza, keď pomáhame inému na ceste k večnému životu.

POZNÁMKY
1. Celý názov maľby je Life-Boat and Manby Apparatus Going Off to a 

Stranded Vessel Making Signal (Blue Lights) of Distress.
2. Matúš 4:19.
3. Efezským 2:19.
4. Pozri Matúš 22:39.

UČENIE Z TOHTO POSOLSTVA

Zvážte, že sa spýtate ľudí, ktorých navštevujete, či po-
znajú niekoho, kto má ťažkosti s chodením na zhromaž-
denia. Mohli by ste vybrať jednu osobu a prediskutovať 
spôsoby, ako ukázať lásku, napríklad pozvať ju alebo 
jeho, aby sa zúčastnili na rodinnom domácom večere 
alebo aby prišli na večeru.

MLÁDEŽ
Jenin dar
Josi S. Kilpacková

Urobila som sériu zlých rozhodnutí v druhom ročníku 
na strednej škole. Tie rozhodnutia viedli k vážnym 

následkom a nešťastiu, a ja som sa rozhodla využiť svoje 
letné prázdniny na to, aby som začala robiť zmeny. Keď 
sa škola opäť začala, jedávala som obed v kabínke na 
záchode alebo v prázdnej chodbe, aby som sa vyhla 
zlým vzťahom, ktoré čakali, aby ma privítali naspäť.

Nikdy som sa necítila taká osamelá.
Potom mi dal Boh dar: poslal mi Jen. Nikdy ma 

nesúdila za moje chyby, ale namiesto toho ma povzbu-
dzovala, aby som ďalej išla tým správnym smerom. Ve-
domie, že bude v škole mi pomohlo pokračovať v čítaní 
písiem a vyživovalo moje svedectvo. V čase, keď prišlo 
ukončenie štúdia, som dokázala sama sebe, že som 
zaviazaná zmeniť sa.

Niekedy premýšľam, kde by som dnes bola, keby sa 
ku mne Jen nepriblížila. Držala by som sa bez nej svojich 
zásad? Našťastie to nebudem nikdy vedieť, pretože 
tam bola s celým svojím srdcom, pripravená a ochotná 
pomôcť mi.
Autorka žije v Utahu v USA.
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DETI
Spôsoby záchrany

Prezident Thomas S. Monson učí, že by sme sa mali 
priblížiť k druhým, vrátane starších ľudí, ovdove-

lých, chorých, menej aktívnych a tých, ktorí potrebujú 
zvláštnu pomoc. Premýšľajte o tých ľuďoch, ktorých 
poznáte, ktorí by potrebovali nejakú službu.

Zapíšte si alebo nakreslite obrázky nápadov na spô-
soby, ktorými môžete pomôcť niektorým z týchto ľudí. 
Mohli by ste sa spýtať svojich rodičov, aby vám pomohli 
vymyslieť nápady, a potom vyberte jeden, ktorý tento 
týždeň vyskúšate.
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Božské poslanie Ježiša Krista: 
Stvoriteľ
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  
www.reliefsociety.lds.org.

Čo môžem urobiť?
1. Ako snaha pochopiť našu bož-
skú prirodzenosť zväčšuje našu 
lásku k Spasiteľovi?

2. Ako môžeme ukázať našu 
vďačnosť za Božie stvorenie?
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Viera, rodina, pomoc

Toto je prvé zo série posolstiev 
Navštevujúcich učiteliek, ktoré 

obsahuje poznatky z misie Spasiteľa.
Ježiš Kristus „stvoril nebesia 

a zem“ (3. Nefi 9:15). Učinil tak 
skrze moc kňazstva, pod vedením 
nášho Nebeského Otca (pozri 
Mojžiš 1:33).

Prezident Thomas S. Monson 
povedal: „Akí vďační máme byť za 
to, že múdry Stvoriteľ stvoril zem 
a umiestnil nás sem . . . aby sme 
mohli prejsť skúškami a preukázať 
čo v nás je, aby sme sa stali spô-
sobilými pre všetko, čo pre nás 
Boh pripravil.“ 1 Keď používame 
našu slobodu konania, aby sme 
poslúchali Božie prikázania a činili 
pokánie, stávame sa hodnými, aby 
sme sa vrátili a žili s Ním.

Prezident Dieter F. Uchtdorf, 
druhý radca v Prvom predsedníctve, 
o stvorení povedal:

„My sme dôvod, pre ktorý On 
stvoril vesmír!. . .

Toto je paradox človeka: v po-
rovnaní s Bohom je človek ničím; 
ale my sme pre Boha všetkým.“ 2 

Keď vieme, že Ježiš Kristus pre nás 
stvoril zem, pretože znamenáme pre 
Nebeského Otca všetko, môže nám 
to pomôcť zväčšiť našu lásku k Nim.

Z písiem
Ján 1:3; Židom 1:1 – 2; Mosiáš 3:8;  
Mojžiš 1:30 – 33, 35 – 39;  
Abrahám 3:24 – 25

Z našej histórie
Boli sme stvorení na obraz Boží 

(pozri Mojžiš 2:26 – 27) a máme 
božský potenciál. Prorok Joseph 
Smith napomínal sestry zo Združe-
nia pomoci, aby „žili podľa [svojho] 
privilégia“ 3. S týmto povzbudením 
ako základom boli sestry v Cirkvi 
Ježiša Krista Svätých neskorších dní 
učené, aby žili podľa svojho bož-
ského potenciálu tým, že naplnia 
Boží zámer určený pre ne. „Keď 
porozumejú tomu, kým naozaj sú 
– Božie dcéry s vrodenou schopnos-
ťou milovať a vychovávať – dosiahnu 
svoj potenciál ako sväté ženy.“ 4

„Teraz ste v situácii, keď môžete 
konať podľa toho súcitu, ktorý 

Boh umiestnil do vášho srdca,“ 
povedal prorok Joseph Smith. „Ak 
žijete podľa týchto zásad, takých 
úžasných a veľkolepých! – ak žijete 
podľa svojho privilégia, anjeli ne-
môžu byť zadržaní, aby boli vašimi 
spoločníkmi.“ 5

POZNÁMKY
1. Thomas S. Monson, „Zápas života“, 

Generálna konferencia, apríl 2012, 108.
2. Dieter F. Uchtdorf, „Záleží Mu na vás,“ 

Generálna konferencia, október 2011, 27.
3. Joseph Smith, v Daughters in My Kingdom: 

The History and Work of Relief Society 
(2011), 171.

4. Daughters in My Kingdom, 171.
5. Joseph Smith, v Daughters in My Kingdom, 

169.


