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Prezident Monson povedal, že sotva prejde hodina, 
aby sme nemuseli činiť rozhodnutia rôzneho 
druhu.

Na to, aby sme činili správne rozhodnutia potrebujeme 
odvahu – „odvahu povedať nie, odvahu povedať áno. Roz-
hodnutia skutočne určujú osud.“ 1

V nasledujúcich úryvkoch pripomína prezident  
Monson Svätým neskorších dní, že potrebujú odvahu  
stáť za pravdou a spravodlivosťou, brániť to, v čo veria  
a stáť tvárou v tvár svetu, ktorý odmieta večné hodnoty  
a princípy.

Povedal: „Výzva k odvahe neustále prichádza ku kaž-
dému z nás. Vždy to tak bolo a vždy to tak bude.“ 2

Odvaha prináša Božie schválenie
„Všetci budeme čeliť strachu, zažívať výsmech a zakú-

šať protivenstvo. Majme odvahu – všetci – vzdorovať  
spoločenským kompromisom, odvahu stáť za zásadou. 
Práve odvaha, nie kompromis, prináša úsmev Božieho 
schválenia. Odvaha sa stáva užitočnou a zmysluplnou 
cnosťou, ak ju chápeme nielen ako ochotu hrdinsky 
zomrieť, ale aj ako odhodlanie správne žiť. Keď sa po-
súvame vpred, pokúšajúc sa žiť tak, ako by sme mali, 
určite obdržíme pomoc od Pána a môžeme nájsť útechu 
v Jeho slovách.“ 3

Odolať s odvahou
„Čo to znamená vytrvať? Mám rád túto definíciu: odolať 

s odvahou. Odvaha je pre vás nevyhnutná, aby ste  
verili; niekedy je nevyhnutná pri tom, aby ste poslúchali.  
A celkom určite bude požadovaná, aby ste vytrvali do 
oného dňa, kedy opustíte túto smrteľnú existenciu.“ 4

Majte odvahu pevne stáť za pravdou
„[Kiež máte] odvahu stáť pevne za pravdou a spravodli-

vosťou. Pretože trend dnešnej spoločnosti je veľmi vzdia-
lený od hodnôt a zásad, ktoré nám Pán dal, celkom určite 
budete vyzvaní obhajovať to, v čo veríte. Iba ak budú 
korene vášho svedectva pevne zasadené, nebude pre vás 
ťažké zniesť zosmiešňovanie tých, ktorí budú skúšať vašu 
vieru. Keď sú pevne zasadené, vaše svedectvo o evanjeliu, 
o Spasiteľovi a našom Nebeskom Otcovi budú ovplyvňo-
vať všetko, čo budete vo vašom živote robiť.“ 5

Potrebujeme duchovnú a morálnu odvahu
„Posolstvá predstavované v televízii, vo filmoch a iných 

médiách sú veľmi často v priamom rozpore s tými, ktoré 
chceme, aby si naše deti osvojili a považovali ich za dra-
hocenné. Je našou zodpovednosťou ich nielen učiť, aby 
boli v súlade s duchom a náukou, ale im aj pomôcť zostať 
na tej ceste, bez ohľadu na to, na aké vonkajšie sily môžu 
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volá po odvahe
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naraziť. Toto si bude vyžadovať viac času a úsilia z našej 
strany – a aby sme pomohli ostatným, aj my sami potre-
bujeme duchovnú a morálnu odvahu odolať zlu, ktoré 
vidíme na každom rohu.“ 6

Nech sme vždy odvážni
„V našich každodenných životoch je takmer nemožné 

vyhnúť sa tomu, aby bola naša viera podrobená výzvam. 
Možno niekedy zistíme, že sme obklopení ľuďmi a stále 
sme v menšine, či sme dokonca osamotení v názore na 
to, čo je prijateľné a čo nie. . . .

Nech sme vždy odvážni a pripravení stáť si za tým, 
v čo veríme, a ak pri tom musíme stáť sami, nech tak či-
níme s odvahou, posilnení tým, že v skutočnosti nie sme 
nikdy sami, keď stojíme so svojím Nebeským Otcom.“ 7
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UČENIE Z TOHTO POSOLSTVA

Môžete požiadať tých, ktorých učíte, aby sa zamysleli 
nad situáciou v budúcom týždni – doma, v práci, v škole 
či v cirkvi – ktorá bude od nich vyžadovať, aby konali 
s odvahou. Môžu čeliť strachu, zažiť niečo náročné, stáť 
za svojím presvedčením alebo sa rozhodnúť viac poslú-
chať zásady evanjelia. Vyzvite ich, aby sa podelili o svoje 
myšlienky alebo aby si ich zapísali.

MLÁDEŽ
Sarah pre niekoho iného
McKenzie Millerová

Zvyčajne pre mňa bolo ťažké, aby som použila svoje 
vierovyznanie pri odpovedi na jednoduchú otázku 

ako táto: „Prečo nepiješ kávu?“ V minulosti som  

prichádzala s výhovorkami ako „je príliš horká“  
alebo „nechutí mi“.

Prečo som sa hanbila? Prečo som sa tak bála stáť si za 
tým, čomu verím? Keď sa tak pozerám späť nerozumiem 
presne tomu, čoho som sa bála. Ale presne si pamätám, 
kedy som sa prestala schovávať za výhovorky.

Jedného dňa na hodine angličtiny na mojej strednej 
škole učiteľ oznámil, že budeme sledovať epizódu z tele-
víznej relácie, o ktorej som vedela, že by som ju nemala 
pozerať. Zatiaľ čo sa študenti radovali, moja spolužiačka 
Sarah sa prihlásila a spýtala sa, či môže odísť.

Keď sa jej učiteľ opýtal prečo, Sarah odpovedala 
vecne: „Pretože som mormonka a nepozerám relácie, 
v ktorých sa používajú nadávky.“

Jej odvaha postaviť sa pred celou triedou bola 
úžasná. Vďaka Sarah som sa postavila tiež a čakala 
vonku s čistým svedomím, kým relácia neskončila.

Zmenila som sa navždy. Začala som vysvetľovať svoje vie-
rovyznanie namiesto toho, aby som sa tejto téme vyhýbala. 
Výsledkom bolo, že som v sebe našla odvahu a dokonca 
som sa viac zapojila do cirkevných a školských aktivít.

Nikdy som Sarah nepovedala ako veľa pre mňa 
znamenal jej príklad, ale snažím sa napodobňovať jej 
príklad sebadôvery. Teraz si uvedomujem, že byť člen-
kou Božej úžasnej, posvätnej Cirkvi nie je nič, za čo by 
som sa mala hanbiť. Dúfam, že skrze svoj príklad budem 
môcť byť Sarah pre niekoho iného.
Autorka žije v Utahu v USA.

DETI
Odvaha v písmach

Prezident Monson nás učí, aby sme mali odvahu a 
stáli za tým, čomu veríme. V písmach je mnoho 

príkladov ľudí, ktorí preukázali odvahu. Prečítajte verš 
vedľa každého mena. Ako títo ľudia preukázali odvahu 
a stáli za tým o čom vedeli, že je správne? Ako odpoveď 
môžete nakresliť obrázky.

Daniel (Daniel 6:7, 10 – 23)
Ester (Ester 4:5 – 14; 5:1 – 8; 7:1 – 6)
Samuel Lámánita (Helaman 13:2 – 4; 16:1 – 7)
Joseph Smith (Joseph Smith—History 1:11 – 17)
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Toto je súčasť série posolstiev 
navštevujúceho učenia, ktoré  
obsahujú vlastnosti Spasiteľa.

Porozumenie tomu, že Ježiš Kristus 
je bez falše a pokrytectva nám 

pomôže snažiť sa verne nasledovať 
Jeho príklad. Starší Joseph B. Wirthlin 
(1917 – 2008) z Kvóra dvanástich 
apoštolov povedal: „Zlákať znamená 
oklamať či zviesť. . . . Osoba bez falše 
je človek nevinný, s poctivými úmy-
slami a čistými motívmi, ktorého život 
odráža v každodenných činnostiach 
jednoduché dodržiavanie jeho [alebo 
jej] princípov integrity. . . . Verím, že 
nutnosť pre členov Cirkvi byť bez 
falše je teraz možno naliehavejšia než 
kedykoľvek predtým, pretože mnohí 
vo svete očividne nechápu dôležitosť 
tejto cnosti.“ 1

O pokrytectve povedal prezident 
Dieter F. Uchtdorf, druhý radca 
v Prvom predsedníctve, toto: „Nikto 
z nás nie je tak podobný Kristovi 
ako vieme, že by sme mali byť. Ale 
úprimne si prajeme prekonať naše 
chyby a sklony k hriechu. Svojím 
srdcom a dušou sa snažíme byť 

Vlastnosti Ježiša Krista:  
Bez falše či pokrytectva

lepšími s pomocou uzmierenia 
Ježiša Krista.“ 2

Vieme, „že budeme súdení 
podľa našich činov, túžob nášho 
srdca a podľa toho, akými ľuďmi 
sme sa stali“ 3. Keď sa snažíme činiť 
pokánie, stávame sa čistejšími – a 
„blahoslavení čistého srdca, lebo 
oni Boha uvidia“ (Matúš 5:8).

Doplňujúce písma
Žalmy 32:2; Jakuba 3:17;  
1. Petra 2:1 – 2, 22

Z písiem
Malé deti sú bez falše. Ježiš 

Kristus povedal: „Dovoľte deťom 
prichádzať ku mne a nebráňte im, 
lebo takých je kráľovstvo Božie. . . . 
A bral ich do náručia, kládol ruky 
na ne a požehnával ich“ (Marek 
10:14, 16).

Kristus tiež slúžil deťom v Ame-
rikách po tom, ako bol ukrižovaný. 
Prikázal ľuďom, aby k Nemu pri-
viedli malé deti a „posadili ich  
na zem okolo neho a Ježiš stál 
uprostred; . . .

. . . [A] plakal, a zástup to 
dosvedčil, a on bral ich malé deti, 
jedno po druhom, a žehnal im a 
modlil sa za ne k Otcovi. . . .

A keď pozreli, aby videli, upreli 
oči svoje k nebu a . . . uvideli 
anjelov zostupujúcich z neba ako 
keby uprostred ohňa; a zostúpili 
dole a obklopili oných maličkých, 
. . . a anjeli im slúžili“ (3. Nefi 
17:12, 21, 24).
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Zvážte toto
Čo sa môžeme naučiť od 

detí o tom, ako byť bez falše? 
(Pozri Guide to the Scriptures, 
„Guile“.).

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? Viac informácií nájdete  
na reliefsociety.lds.org.

Viera, rodina, pomoc




