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Dobre upevnená kotva

Prednedávnom som mal príležitosť plaviť sa na 
veľkej lodi pozdĺž úžasného pobrežia Aljašky v 
USA. Zatiaľ čo sa kapitán pripravoval na preno-

covanie lode vo vzdialenom starom prístave, pozorne 
zhodnotil polohu a okolnosti, ako sekvenciu prílivu a 
odlivu, hĺbku vody a vzdialenosť od nebezpečných pre-
kážok. Keď bol spokojný, spustil kotvu, aby zostala loď 
v bezpečí a pevne ukotvená, čím dal pasažierom príleži-
tosť obdivovať veľkolepú nádheru Božieho stvorenia.

Keď som sledoval pobrežie, uvedomil som si, že loď 
sa takmer nebadane pohybuje vďaka jemnému vetru a 
spodnému prúdu. A predsa ostala loď pevne a vytrvalo 
v nemennom kruhu určenom dĺžkou reťaze kotvy a 
silou kotvy.

Kapitán nemal kotvu na lodi iba pre ten prípad, keby 
prišla búrka. Nie, ukotvil plavidlo ako preventívne opat-
renie a zabránil lodi pohybovať sa smerom k nebezpeč-
ným vodám alebo k plytčine, zatiaľ čo sa pasažieri a 
posádka cítili bezpečne.

Keď som uvažoval nad týmto výjavom, napadlo mi, 
že ak toto nie je príležitosť na podobenstvo, tak som 
nikdy nepilotoval lietadlo.

Prečo potrebujeme kotvy
Zmyslom kotvy je udržať loď v bezpečí a zaistenú 

na požadovanom mieste alebo pomôcť riadiť loď 
počas zlého počasia. Avšak, len mať nejakú kotvu na 

dosiahnutie týchto rozhodujúcich účelov nestačí. Tá 
kotva musí byť pevná, spoľahlivá a používaná náležite  
v správny čas a na správnom mieste.

Jednotlivci a rodiny tiež potrebujú kotvy.
Nepriazeň môže prísť ako veľká búrka, aby nás 

zmiatla z kurzu a hrozila nám vyhodením na skaly. Ale 
niekedy sme tiež v nebezpečenstve, keď sa všetko zdá 
byť bezpečné, vietor je jemný a vody sú pokojné. V 
skutočnosti môžeme byť v najväčšom nebezpečenstve 
vtedy, keď sa pohybujeme a pohyb je taký mierny,  
že ho sotva vnímame.

Evanjelium je našou kotvou
Kotvy musia byť pevné, silné a dobre udržiavané, 

aby boli pripravené, keď budú potrebné. Navyše musia 
byť pripojené k základu, ktorý je schopný zniesť váhu 
protichodných síl.

Evanjelium Ježiša Krista je takou kotvou. Bolo pripra-
vené Stvoriteľom vesmíru pre božský účel a navrhnuté 
tak, aby zabezpečilo bezpečnosť a vedenie Jeho deťom.

Čo je evanjelium, koniec koncov, oproti Božiemu 
plánu vykúpiť Jeho deti a priviesť ich späť do Jeho 
prítomnosti?

Vediac, že je v povahe všetkých vecí byť unášaný, 
musíme naše kotvy pevne umiestniť na základ pravdy 
evanjelia. Nesmú byť mierne ponorené do piesku pýchy 
alebo sa ledva dotýkať povrchu našich presvedčení.
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Tento mesiac máme príležitosť počúvať Božích slu-
žobníkov na generálnej konferencii Cirkvi. Ich slová, 
spoločne s písmami a nabádaniami Ducha, zabezpečujú 
bezpečný a pevný skalný základ večných hodnôt a 
zásad, ku ktorým môžeme pripevniť svoje kotvy, aby sme 
ostali neochvejní a istí uprostred zápasov a skúšok života.

Starodávny prorok Helaman učil: „Na skale Vykupiteľa 
nášho, ktorý je Kristus, Syn Boží, musíte postaviť základ 
svoj; aby, keď diabol vyšle mocné vetry svoje, áno, šípy 
svoje vo víchrici, áno, až vás bude tĺcť všetko krupobi-
tie jeho a mocná búrka jeho, to nebude mať nad vami 
žiadnu moc na to, aby vás stiahlo do priepasti biedy a 
nekonečnej bedy pre onú skalu, na ktorej ste postavení, 
ktorá je bezpečným základom, základom, na ktorom ak 
ľudia stavajú, nemôžu padnúť“ (Helaman 5:12).

Hodnota dobre upevnenej kotvy
Život má spôsob, akým skúša naše kotvy a pokúša 

nás, aby sme sa dali unášať. A predsa, ak sú naše kotvy 
správne umiestnené na skale nášho Vykupiteľa, vydr-
žia, nezáležiac na sile vetra, sile prílivu a odlivu alebo 
výške vĺn.

Pravdaže, loď nie je stvorená na to, aby ostala ne-
hybne v prístave, ale aby zdvihla kotvu a plavila sa po 
moriach života. Ale to už je podobenstvo na inokedy.

Teraz ma utešuje, že viem, že kotva evanjelia a skala 
nášho Vykupiteľa nás udrží stálymi a istými.

Taká kotva nás ochráni pred unášaním do nebez-
pečenstva a neúspechu. Umožní nám tú nádhernú 
príležitosť radovať sa z neporovnateľných krás vždy sa 
meniacej a čarovnej scenérie života.

Život je nádherný a stojí za to žiť. Vietor, búrka a 
prevládajúce prúdy nás môžu pokúšať pohybovať sa do 
nebezpečenstiev videných alebo nevidených, ale posol-
stvo evanjelia a jeho božská moc nás udrží na našej ceste 
späť do bezpečného prístavu nášho Nebeského Otca.

Preto nielen počúvajme príhovory na aprílovej gene-
rálnej konferencii, ale tiež aplikujme ich posolstvá ako 
dobre upevnenú kotvu v našom každodennom živote.

Nech nás Boh požehná a vedie v tomto významnom 
a nevyhnutnom snažení!

UČENIE Z TOHTO POSOLSTVA

Zvážte, že prediskutujete dôležitosť kotvy v kontexte 
Lechího rodiny plaviacej sa do zasľúbenej krajiny (pozri 
1. Nefi 18). Môžete zdôrazniť 1. Nefiho 18:11 – 15, čas, 
kedy je Nefi spútaný, Liahona prestáva fungovať a loď 
je hnaná prudkými búrkami. Akým následkom čelíme, 
keď nie sme pevne ukotvení v evanjeliu? Tiež môžete 
zdôrazniť 1. Nefiho 18:21 – 22 a prediskutovať ako mô-
žeme nájsť bezpečie tým, že sa obrátime k Spasiteľovi.

MLÁDEŽ
Konferencia a ja
Sarah Deeksová

Kedysi som si myslela, že víkend počas generálnej 
konferencie je dlhý a nudný, ale ako ubiehal čas, 

naučila som sa ho milovať a tešiť sa naň. Víkend počas 
generálnej konferencie môže byť duchovne posilňu-
júci, ale je jednoduché zabudnúť na tieto pocity, keď v 
pondelok pokračujeme v normálnom živote. Niektoré z 
nasledujúcich nápadov mi pomohli získať z konferencie 
tak veľa ako je možné.

Na konferenciu sa pripravujem tým, že si napíšem 
otázky, a potom si robím poznámky, keď sú moje otázky 
zodpovedané. Potom si rada sťahujem príhovory z 
konferencie a hudbu z LDS.org a dám si ich na MP3 pre-
hrávač, takže môžem počúvať príhovory alebo cirkevné 
piesne, keď pokračujem vo svojej dennej rutine. Tiež 
rada študujem konferenčné vydanie Liahony. Podčiarku-
jem si v nej a robím si poznámky na okrajoch. Až do ďal-
šej konferencie je môj časopis veľmi dobre využitý. Moja 
rodina občas študuje posolstvá spoločne na rodinnom 
domácom večere.

Udržiavanie ducha, ktorého sme s nami cítili počas 
konferencie a pokračovanie v učení sa z posolstiev si 
vyžaduje prácu, ale to, že to robíme je pre mňa veľ-
kým požehnaním. V časoch núdze som obdržala veľmi 
veľa sily a vedenia tým, že som študovala posolstvá z 
generálnej konferencie, a viem, že tieto posolstvá sú 
inšpirované.
Autorka žije v Toronte v Kanade.
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DETI
Určite si svoj pevný bod

Čo vás udrží ukotvených v evanjeliu? Možno budete 
chcieť nakresliť obrázok lode a kotvy. Potom by ste 

mohli prilepiť alebo pripevniť fotky ľudí alebo vecí vedľa 
vašej kotvy, ktoré by mohli pomôcť vašej lodi ostať v 
bezpečí. Pamätajte, prezident Uchtdorf povedal, že 
Ježiš Kristus, súčasní proroci a písma sú tými najlepšími 
kotvami v našom živote.
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Viera, rodina, pomoc

Toto je súčasť série posolstiev 
navštevujúceho učenia, ktoré obsahujú 
prvky Spasiteľovho poslania.

„Medzi najvýznamnejšie ti-
tuly opisujúce Ježiša Krista 

patrí Vykupiteľ,“ povedal Starší 
D. Todd Christofferson z Kvóra 
dvanástich apoštolov. „Vykúpiť zna-
mená splatiť úpis alebo dlh. Vykúpiť 
tiež môže znamenať zachrániť alebo 
oslobodiť niekoho zaplatením vý-
kupného. . . . Všetky tieto významy 
opisujú rôzne hľadiská oného 
veľkého Vykúpenia, ktoré uskutoč-
nil Ježiš Kristus Svojím uzmierením, 
medzi ktoré patrí podľa slovníka aj 
schopnosť ‚oslobodiť od hriechu a 
jeho trestu skrze obeť prinesenú za 
hriešnika‘“.1

Linda K. Burtonová, generálna 
prezidentka Združenia pomoci, 
povedala: „Nebeský Otec . . . poslal 
Svojho Jednorodeného a dokona-
lého Syna, aby trpel za naše hriechy, 
trápenia a za všetko, čo sa nám v 
našich životoch zdá nespravodlivé.

. . . Jedna žena, ktorá po mnoho 
rokov zakúšala skúšky a utrpenie, 

Božské poslanie Ježiša Krista: 
Spasiteľ a Vykupiteľ
S modlitbou preštudujte tento materiál a snažte sa zistiť, o čo sa máte podeliť. Ako  
zvýši porozumenie života a poslania Spasiteľa vašu vieru v Neho a požehná tie,  
na ktoré dohliadate pomocou navštevujúceho učenia? Pre ďalšie informácie, choďte na 
reliefsociety.lds.org.

so slzami v očiach povedala: ,Uve-
domila som si, že som ako stará 
20 dolárová bankovka – pokrčená, 
potrhaná, špinavá, hrubo používaná 
a ošúchaná. Ale . . . mám stále plnú 
hodnotu 20 dolárov.‘ Táto žena 
vie, že . . . je pre [Boha] dostatočne 
hodná na to, aby poslal Svojho Syna, 
aby vykonal uzmierenie za ňu ako 
za jednotlivca. Každá sestra v Cirkvi 
by mala vedieť to, čo vie táto žena.“ 2

Z písiem
2. Nefi 2:6; Helaman 5:11 – 12; 
Mojžiš 1:39

Z našej histórie
Nový zákon zahŕňa záznamy 

žien, ktoré uplatnili vieru v Ježiša 
Krista, naučili sa Jeho učenia a žili 
podľa nich a svedčili o Jeho službe, 
zázrakoch a vznešenosti.

Ježiš povedal žene pri studni:
„Kto by však pil z vody, ktorú 

mu ja dám, nebude žízniť naveky, 
ale voda, ktorú mu ja dám, bude v 
ňom prameňom vody prúdiacej k 
večnému životu.

Tu mu povedala žena: 
Pane, daj mi tej vody, aby som 
nežíznila. . . .

Viem, že prichádza Mesiáš 
. . . ; keď ten príde, oznámi nám 
všetko.

Riekol jej Ježiš: Ja som to, ktorý 
rozprávam s tebou.“

Ona „nechala teda tam ná-
dobu“ a vydala o Ňom v meste 
svedectvo. (Pozri Ján 4:6 – 30.)
POZNÁMKY
1. D. Todd Christofferson, „Vykúpenie“,  

Generálna konferencia apríl 2013, 156.
2. Linda K. Burtonová, „Je viera v uzmierenie 

Ježiša Krista vpísaná do nášho srdca?“,  
Generálna konferencia október 2012, 
151.

Čo môžem urobiť?
1. Ako môžeme ukázať vďačnosť 
Spasiteľovi a Vykupiteľovi, Ježi-
šovi Kristovi?

2. Ako môžeme obdržať po-
žehnania zmiernej obete nášho 
Spasiteľa v našom živote?


