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Urýchlenie diela

Viete že znovuzriadená Cirkev dosiahla počet  
100 kolov až pri 98. výročí jej založenia? Ale len  
o 30 rokov neskôr Cirkev zorganizovala ďalších  

100 kolov. A o ďalších osem rokov mala už Cirkev viac  
ako 300 kolov. Dnes máme viac než 3 000 kolov.

Prečo je tento rast taký rýchly? Je to preto, že sme zná-
mejší? Je to preto, že máme krásne cirkevné budovy?

Tieto veci sú dôležité, ale dôvodom rastu Cirkvi v dneš-
nej dobe je to, že Pán povedal, že to tak bude. V Náuke a 
zmluvách povedal: Hľa, ja urýchlim moje dielo v jeho čase.1

My, ako duchovné deti nášho Nebeského Otca, sme boli 
poslaní na zem v tomto čase, aby sme sa mohli zúčastniť na 
urýchlení tohto veľkého diela.

Podľa toho, čo viem, Pán nikdy nepovedal, že Jeho 
dielo je obmedzené len na smrteľnosť. Namiesto toho 
Jeho dielo zahŕňa celú večnosť. Verím tomu, že urýchľuje 
Svoje dielo v duchovnom svete. Tiež verím tomu, že Pán, 
prostredníctvom Svojich služobníkov, ktorí sú tam, pri-
pravuje mnohých duchov na to, aby obdržali evanjelium. 
Našou prácou je vyhľadávať našich mŕtvych predkov, a 
potom ísť do chrámu a vykonať posvätné obrady, ktoré 
prinesú tým, ktorí sú za závojom rovnaké príležitosti, 
ktoré máme my.

Každý dobrý Svätý neskorších dní v duchovnom  
svete má veľa práce, povedal prezident Brigham Young 
(1801 – 1877). „Čo tam robia? Kážu evanjelium, celý čas 
kážu evanjelium, a pripravujú pre nás cestu, aby urýchlili 
našu prácu v budovaní chrámov všade na svete.“ 2

Nuž, práca na rodinnej histórii nie je ľahká. Vy, ktorí ste 
zo Škandinávie, chápem vašu frustráciu. Napríklad, z mojej 
švédskej vetvy rodiny, môj starý otec sa volal Nels Monson; 
ale jeho otec sa nevolal Monson, ale Mons Okeson. Monsov 
otec sa volal Oke Pederson a jeho otec sa volal Peter Monson 
— a sme zase späť pri Monsonovi.

Pán od nás očakáva, že budeme usilovne skúmať našu 
rodinnú históriu. Myslím si, že prvá vec, ktorú musíme 
urobiť, aby sme boli v tej práci úspešní, je mať so sebou 
Ducha nášho Nebeského Otca. Ak žijeme spravodlivo podľa 
toho poznania, ktoré máme, On otvorí cestu, aby sa naplnili 
požehnania, ktoré tak usilovne a svedomito vyhľadávame.

Určite urobíme chyby, ale nikto z nás sa nestane ex-
pertom na rodinnú históriu bez toho, že by najprv nebol 
začiatočníkom. Takže sa musíme ponoriť a pripraviť sa 
na nejaké výstupy. Nie je to ľahká úloha, ale Pán nám ju 
pridelil, vám i mne.

Keď sa zaoberáte rodinnou históriou, zistíte, že narážate 
na prekážky a hovoríte si: „Nemôžem už nič urobiť.“ Keď 
sa dostanete do tohto bodu, padnite na kolená a požiadajte 
Pána, aby otvoril cestu, a On ju pre vás otvorí. Svedčím 
o tom, že je to pravda.

Nebeský Otec miluje Svoje deti v duchovnom svete  
tak veľmi ako miluje vás i mňa. Prorok Joseph Smith ohľa-
dom práce na spasení našich mŕtvych predkov povedal: 
„A teraz, keď Boh urýchľuje Svoje zámery, aby boli usku-
točnené, a veci hovorené prorokmi sú napĺňané, keď 
sa kráľovstvo Božie buduje na zemi a je znovuzriadený 
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starodávny poriadok vecí, Pán nám prejavuje túto povin-
nosť a výsadu.“ 3

Prezident Joseph F. Smith (1838 – 1918) prehlásil ohľa-
dom našich predkov, ktorí zomreli bez poznania evanjelia: 
„Prostredníctvom nášho úsilia v ich prospech z nich spadnú 
okovy poroby a temnota, ktorá ich obklopuje, sa rozptýli, 
aby na nich mohlo svietiť svetlo a oni v duchovnom svete 
budú počuť o práci, ktorá za nich bola vykonaná ich deťmi 
tu a budú sa s vami radovať z vášho vykonávania týchto 
povinností.“ 4

Milióny a milióny duchovných detí nášho Nebeského 
Otca zomreli bez toho, aby niekedy počuli Kristovo meno, 
a odišli do duchovného sveta. Ale teraz sa učia evanjelium 
a očakávajú ten deň, keď vy i ja vykonáme nevyhnutné 
pátranie, aby sme objasnili cestu, aby sme tak mohli prísť 
do domu Pána a vykonať za nich prácu, ktorú oni sami 
vykonať nemôžu.

Moji bratia a sestry, svedčím, že Pán nás požehná, keď 
prijmeme túto výzvu a odpovieme na ňu.

UČENIE Z TOHTO POSOLSTVA

Premýšľajte nad obľúbeným príbehom zo svojej 
rodinnej histórie a podeľte sa oň s tými, ktorých učíte. 
Možno budete chcieť použiť otázky z detskej sekcie 
Posolstva Prvého predsedníctva, aby ste povzbudili tých, 
ktorých navštevujete, aby sa podelili o svoje príbehy. 
Zvážte, že prečítate Náuku a zmluvy 128:15 a porozprá-
vate sa o dôležitosti vykonávania chrámových obradov 
za svojich predkov.

POZNÁMKY
 1. Pozri NaZ 88:73.
 2. Teachings of Presidents of the Church: Brigham Young (1997), 280.
 3. Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith (2007), 409.
 4. Teachings of Presidents of the Church: Joseph F. Smith (1998), 247.

MLÁDEŽ
Mohol by som indexovať?
Emma Abril Toledo Cisnerosová

Zúčastnila som sa na projekte nášho kolu zindexovať 
50 000 mien. Na začiatku to bolo ťažké. V niekoľ-

kých prípadoch bolo písmo v súboroch, ktoré som si 

stiahla, veľmi zle čitateľné a niekedy som mala túžbu  
ich vrátiť a stiahnuť si nový. Ale potom som si uvedomila, 
že ak by každý rozmýšľal tak ako ja, tieto súbory by boli 
indexované ako posledné. Predstavila som si obrovské 
množstvo ľudí čakajúcich v duchovnom svete a rozhodla 
som sa, že sa pokúsim prečítať tie mená a prepísať ich 
bez chyby.

Naučila som sa tých ľudí milovať. Pochopila som, že 
skutočne potrebujú pomoc a že my na druhej strane po-
trebujeme pomoc od nich. Začala som lepšie rozumieť 
tomu, že dokonalý plán Nebeského Otca berie do úvahy 
každého. Keď nasledujeme inšpiráciu a pokyny od Jeho 
vyvolených vedúcich, budeme svedkami Jeho milosrden-
stva a nekonečnej lásky.

Indexovanie bolo pre mňa nádhernou skúsenosťou. 
Naučila som sa ceniť si a milovať mnohé veci ohľadom 
rodinnej histórie. Tiež som získala dar nesmiernej hod-
noty od nášho Pána tým, že som bola poslušná niečomu 
takému jednoduchému ako je účasť na indexovaní.
Autorka žije vo Veracruz v Mexiku.

DETI
Spoznajte príbehy svojej rodiny

Vaši rodičia a prarodičia zažili veľa dobrodružstiev — 
a o niektorých nemáte ani tušenia! Niektoré z nich 

vás rozosmejú a pomôžu vám mať vieru v Nebeského 
Otca. Ale niekedy sú i dospelí hanbliví. Položte im tieto 
otázky, aby ste im pomohli spomenúť si na niektoré ich 
obľúbené príbehy, a potom ich odpovede zapíšte alebo 
nakreslite.

1. Povedz mi svoje tri najšťastnejšie spomienky.
2. Kedy si sa cítil najtrápnejšie?
3. Porozprávaj mi o mojom narodení.
4. Čo si rád robil, keď si bol malý?
5. Ako si získal svedectvo o evanjeliu?

© 2014 by Intellectual Reserve, Inc. Všetky práva vyhradené. Printed in  
Germany. Schválené v anglickom jazyku: 6/14. Preklad schválený: 6/14. 
Preklad First Presidency Message, June 2014. Slovak. 10866 176



P O S O L S T V O  N A V Š T E V U J Ú C I C H  U Č I T E L I E K ,  J Ú N  2 0 1 4

Viera, rodina, pomoc

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

Keď slúžime druhým, stávame 
sa skutočnými nasledovníkmi 

Ježiša Krista, ktorý nám dal prí-
klad. Prezident Thomas S. Monson 
povedal: „Sme obklopení tými, ktorí 
si vyžadujú našu pozornosť. . . . Sme 
Pánovými rukami na zemi, s pove-
rením slúžiť Jeho deťom a pozdvi-
hovať ich.“ 1

Linda K. Burtonová, generálna 
prezidentka Združenia pomoci,  
povedala: „Praxou sa ale každý  
z nás môže v službe deťom Božím  
stať podobnejším Spasiteľovi. 
Naučme sa päť slov, ktoré nám 
pomôžu vzájomne si viac [slúžiť]: 
,Najskôr si všímaj, potom slúž.‘ 
. . . Budeme tak dodržiavať svoje 
zmluvy a naša služba, tak ako u 
prezidenta Monsona, bude obra-
zom nášho učeníctva.“ 2

Môžeme sa každé ráno modliť 
za to, aby sme rozpoznali príleži-
tosti slúžiť druhým. „Nebeský Otec 
vás bude viesť a anjeli vám budú 

Božské poslanie Ježiša Krista: 
Služobník
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.

pomáhať,“ povedal David L. Beck, 
generálny prezident Mladých mu-
žov. „Bude vám daná moc žehnať 
životy a zachrániť duše.“ 3

Z písiem
Matúš 20:25 – 28; 1. Nefi 11:27 – 28; 
3. Nefi 28:18

Z našej histórie
Na generálnej konferencii v októ-

bri 1856 oznámil prezident Brigham 
Young (1801 – 1877), že výprava 
ručných vozíkov je stále na pláňach 
a že každý by mal okamžite po-
môcť a prichystať pre nich zásoby. 
Lucy Meserve Smithová si zapísala, 
že ženy „si priamo v Tabernákli 
vyzliekli svoje spodničky, pančuchy 
a všetko, čo by im nechýbalo, a 
naložili to do vozov“.

Keď začali do Salt Lake City 
prichádzať zachránení pionieri, Lucy 
si zapísala: „Nikdy vo svojom živote 
som nezažila väčšiu radosť, pri ni-
čom, čo som robila, taký prevládajúci 
pocit jednoty. Len som prišla do ob-
chodu a predložila moju požiadavku 

na materiál; ak to bola látka, nastri-
hali mi ju, zložili a zabalili a ja som 
nemusela zaplatiť ani cent.“ 4

Prezident George Albert Smith 
(1870 – 1951) povedal o službe 
druhým: „Naše večné šťastie bude 
priamo úmerné tomu, čo my venu-
jeme, keď pomáhame druhým.“ 5

Zvážte toto
1. Ako nás môže modlitba viesť 
k tomu, aby sme sa stali ná-
strojmi v Pánových rukách?

2. Ako nám môže služba druhým 
pomôcť dodržiavať svoje zmluvy?
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