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Raz som žil a slúžil na území, kde Cirkev prevádz-
kovala hydinovú farmu, ktorej zamestnancami boli 
prevažne dobrovoľníci z miestnych zborov. Väčšinou 

to bola dobre riadená farma, ktorá dodávala do biskupo-
vej zásobárne tisícky čerstvých vajec a stovky kilogramov 
chladenej hydiny. Byť dobrovoľným brigádnikom na farme 
však niekedy znamenalo, že ste nemali len pľuzgiere na 
rukách, ale tiež vaše srdce i myseľ boli plné úzkosti.

Navždy si budem napríklad pamätať tú chvíľu, keď sme 
zhromaždili mladých mužov z Áronovho kňazstva na jarné 
upratovanie na farme. Naša skupina plná entuziazmu a 
nadšenia sa stretla na farme a rýchlo sme začali vytrhávať, 
zhromažďovať a páliť obrovské množstvá buriny a trosiek. 
Vo svetle vatier sme jedli hotdogy a gratulovali sme si k 
dobre vykonanej práci.

Bol tu však jeden nešťastný problém. Hluk a plamene 
tak vystrašili krehkú populáciu sliepok, že väčšina z nich 
náhle stratila perie a prestali znášať vajcia. Odvtedy sme 
vždy ponechali nejakú burinu, takže naša farma začala 
produkovať viac vajec.

Žiadny člen Cirkvi, ktorý pomáha poskytovať pomoc 
tým, ktorí sú v núdzi, nikdy na túto skúsenosť nezabudne 
ani to nebude ľutovať. Pracovitosť, šetrnosť, sebestačnosť a 
delenie sa s druhými nie sú pre nás ničím novým.

Mali by sme si pamätať, že najlepším zásobovacím sys-
témom pre každú rodinu v Cirkvi je mať zásobu potravín, 
oblečenia a, tam, kde je to potrebné, ďalších vecí potreb-
ných pre život. Pánova zásobáreň zahŕňa i čas, talenty, 

zručnosti, súcit, zasvätený materiál a finančné prostriedky 
verných členov Cirkvi. Tieto zdroje sú dostupné biskupovi, 
ktorý pomáha tým, ktorí sú v núdzi.

Naliehame na všetkých Svätých neskorších dní, aby boli 
opatrní vo svojom plánovaní, aby boli konzervatívni v spô-
sobe života a vyhli sa veľkému alebo zbytočnému dlhu. 
Omnoho viac ľudí by mohlo prežiť finančné problémy, ak 
by mali zásoby potravín a oblečenia, a neboli by zadĺžení. 
V dnešnej dobe vidíme, že mnoho ľudí nasleduje túto radu 
opačne: majú zásoby dlhu a nedostatok potravín.

Zopakujem to, čo pred niekoľkými rokmi prehlásilo 
Prvé predsedníctvo:

„Svätí neskorších dní boli po mnohé roky povzbu-
dzovaní k tomu, aby sa pripravili na nepriazeň tým, že si 
odložia nejaké peniaze bokom. Toto poskytuje nesmierny 
pocit bezpečnosti a prosperity. Každá rodina má zodpo-
vednosť zabezpečiť svoje vlastné potreby v takom rozsahu 
ako je to možné.

Povzbudzujeme vás, nech žijete kdekoľvek na svete, 
aby ste sa pripravili na nepriazeň tým, že budete dohlia-
dať na stav svojich financií. Naliehame na vás, aby ste boli 
skromní vo svojich výdavkoch; zdisciplinovali sa v naku-
povaní a aby ste sa vyhýbali dlhom. Zaplaťte svoje dlhy 
tak rýchlo ako sa len dá a osloboďte sa od tohto jarma. 
Pravidelne si šetrite malé čiastky, ktoré postupne vytvoria 
finančnú rezervu.“ 1

Sme pripravení na prípady núdze? Zdokonaľujeme svoje 
zručnosti? Žijeme prezieravo? Máme svoje krízové zásoby 

Sme pripravení?

Prezident Thomas S. Monson
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poruke? Sme poslušní Božím prikázaniam? Sme vnímaví 
k učeniam prorokov? Sme pripravení dať niečo z nášho 
majetku chudobným a núdznym? Sme čestní k Pánovi?

Žijeme v nepokojnej dobe. Budúcnosť je často ne-
známa; preto sa patrí, aby sme sa pripravili na neis-
totu. Keď nastane čas rozhodnúť sa, čas na prípravu je 
minulosťou.

POZNÁMKA
1. Prvé predsedníctvo, Všetko je bezpečne zhromaždené: Rodinné finan-

cie (leták, 2007).

UČENIE Z TOHTO POSOLSTVA

Zvážte potreby tých, ktorých navštevujete a premýš-
ľajte o spôsoboch, ako im môžete pomôcť stať sa sebe-
stačnejšími čo sa týka zamestnania, financií, domácich 
zásob a pripravenosti na krízové situácie. Premýšľajte o 
zručnosti, ktorú ich môžete naučiť, ako záhradníčenie 
či spravovanie financií, ktorá by ich posilnila, aby mohli 
nasledovať radu prezidenta Monsona.

MLÁDEŽ
Slúžil som opäť
Jaíne Araújová

Jedného dňa, keď som dokončila projekt služby, 
kráčala som okolo zhromažďovacej budovy a uvidela 

som dve sestry, ktoré tam upratovali. Jednoducho som 
sa spýtala: „Sestry, potrebujete pomôcť?“ Jedna z nich 
sa usmiala a povedala, že som prišla práve včas, pretože 
boli na to samé a boli veľmi unavené. Povedala, že sa 

modlila za to, aby im Pán poslal niekoho, kto by im po-
mohol. Bola som veľmi šťastná, že som bola odpoveďou 
na jej modlitbu. Síce som chvíľku predtým pomáhala 
niekomu inému a tiež som bola unavená, ale poslúchla 
som svoje srdce a ponúkla som ďalšiu službu.

Pracovať s radosťou je prikázanie (pozri NaZ 24:7). 
Keď máme túžbu slúžiť vo všetkých dobách, môžeme 
pomôcť tomu, aby sa v životoch ostatných ľudí stali 
zázraky. Keď slúžime, naše životy sú omnoho zmyslupl-
nejšie. Pán nás skutočne miluje, pomáha každému zo 
Svojich detí a dá nám silu slúžiť.
Autorka žije v Rio Grande do Norte v Brazílii.

DETI
Ste pripravení?
Odpovede: správne, správne, nesprávne, správne, nesprávne

Prezident Monson nás požiadal, aby sme boli pripra-
vení na ťažké časy a aby sme pomáhali ostatným 

v ich ťažkých obdobiach. Urobte si tento kvíz, aby ste 
zistili, či ste pripravení!

Vždy môžem nájsť niekoho, komu môžem pomôcť. 
Správne □ Nesprávne □

Môžem byť vďačný za všetko, čo už mám. Správne □ 
Nesprávne □

Nemám žiadne talenty, o ktoré by som sa mohol 
podeliť s ostatnými. Správne □ Nesprávne □

Odkladať si peniaze na neskôr je dobrá myšlienka. 
Správne □ Nesprávne □

Na to, aby som bol šťastný potrebujem novú hračku a 
nové oblečenie. Správne □ Nesprávne □
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Viera, rodina, pomoc

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

Ježiš Kristus prisľúbil: „Neopus-
tím vás ako siroty, prídem k vám 

( Ján 14:18). On nám dá „veniec 
namiesto popola, olej radosti na-
miesto smútočného rúcha“ (Izaiáš 
61:3). Keďže Kristus vytrpel uzmie-
renie za každého z nás, nezabudne 
na nás. „Náš Spasiteľ na Seba vzal 
. . . naše bolesti, trápenia a starosti, 
aby tak mohol vedieť, ako sa cítime 
a ako nás môže upokojiť“ povedala 
Linda S. Reevesová, druhý radkyňa 
v generálnom predsedníctve Zdru-
ženia pomoci.1

Vedomie toho, že Kristus náš 
uteší nám môže priniesť pokoj a 
inšpirovať nás, aby sme nasledovali 
Jeho príklad tým, že budeme slúžiť 
ostatným. Prezident Thomas S. 
Monson povedal: „Naše poznanie 
evanjelia, naša láska k Nebeskému 

Božské poslanie Ježiša Krista: 
Utešiteľ
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.

Otcovi a k nášmu Spasiteľovi 
nám dodá útechu a podporí nás, 
a prinesie nám do sŕdc radosť, ak 
kráčame vzpriamene a dodržia-
vame prikázania. Nebude ničoho 
na tomto svete, čo by nás mohlo 
poraziť.“ 2

Z písiem
Ján 14:18, 23; Alma 7:11 – 13;  
Náuka a zmluvy 101:14 – 16

Z našej histórie
Elaine L. Jacková, 12. generálna 

prezidentka Združenia pomoci, 
povedala: „Pri navštevujúcom učení 
sa približujeme k sebe navzájom. 
Naše skutky často povedia to, čo 
slová nedokážu. Vrúcne objatie ho-
vorí za všetko. Spoločný smiech nás 
zjednocuje. Zdieľanie občerstvuje 
naše duše. Nemôžeme vždy odňať 
bremeno trápenia, ale môžeme ju 
podporiť, aby ho vládala niesť.“ 3

Naše pionierske sestry zo Zdru-
ženia pomoci „našli duchovnú silu 
v tom, že sa navzájom milovali a 
pociťovali k sebe súcit. . . . Keď trpeli 
strasťami chorôb a smrti, modlili sa 
s vierou za každú z nich a navzájom 
sa utešovali. ,Láska Božia plynula zo 
srdca do srdca,‘ napísala Helen Mar 
Whitneyová, ,až kým sa nezdalo, že 
oný zlý je bezmocný vo svojej snahe 
dostať sa medzi nás a Pána, a jeho 
kruté šípy boli v niektorých prípa-
doch zbavené svojho ostňa‘.“ 4

POZNÁMKY:
1. Linda S. Reevesová, „Pán na vás nezabudol“, 

Generálna konferencia október 2012, 160.
2. Thomas S. Monson, „Buďte dobrej mysli“, 

Generálna konferencia apríl 2009, 95.
3. Elaine L. Jacková, v Daughters in My King-

dom: The History and Work of Relief Society 
(2011), 119.

4. Daughters in My Kingdom, 34.

Zvážte toto
Ako vám porozumenie toho, že Pán 
na vás pamätá prináša útechu?
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