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Keď premýšľam o dedičstve našich pionierov, jedna 
z najdojemnejších vecí, ktorá mi napadne, je 
pieseň „Poďte, Svätí“ (CPaPPD, str. 2). Tí, ktorí vy-

konali onú dlhú púť do údolia Salt Lake často počas cesty 
spievali túto pieseň.

Som si jasne vedomý toho, že títo Svätí sa nemali len 
dobre. Boli sužovaní chorobami, horúčavou, vyčerpaním, 
zimou, strachom, hladom, bolesťou, pochybnosťami, a 
dokonca smrťou.

Ale napriek tomu, že mali veľa dôvodov kričať „Nie je 
dobre“, vypestovali si postoj, ktorý dnes musíme obdi-
vovať. Hľadeli za svoje trápenia k večným požehnaniam. 
Boli vďační za svoje okolnosti. Napriek dôkazu, že to tak 
nebolo, spievali z celej duše: „Dobre je!“

Naša vďačnosť za týchto pionierov je prázdna, ak na 
našej strane nevyústi do dôkladného premýšľania. Spo-
meniem niekoľko ich vlastností, ktoré ma inšpirujú, keď 
uvažujem o ich obeti a záväzku.

Súcit
Pionieri sa starali jeden o druhého bez ohľadu na ich 

spoločenské, ekonomické či politické postavenie. Do-
konca i keď to spomalilo ich pokrok, spôsobilo ťažkosti, či 
to znamenalo osobnú obeť a drinu, navzájom si pomáhali.

V našom predpojatom a na ciele zameranom svete majú 
osobné či stranícke ciele prednosť pred starostlivosťou o 
druhých či posilňovaním kráľovstva Božieho. V dnešnej 
spoločnosti sa zdá, že mierou spôsobilosti sa stáva dosiah-
nutie určitých ideologických cieľov.

Stanovenie a dosiahnutie cieľov môže byť úžasné. 
Ale keď úspech v dosiahnutí cieľov prichádza na úkor 

prehliadania, nevšímavosti či ubližovania druhým, cena 
takéhoto úspechu môže byť príliš vysoká.

Pionieri sa starali o ľudí v ich skupine, ale tiež si všímali 
tých, ktorí prichádzali po nich a sadili plodiny pre tých, 
ktorí išli za nimi.

Poznali silu rodiny a priateľov. A pretože záviseli jeden 
od druhého, stali sa silnými. Priatelia sa stali rodinou.

Pionieri slúžia ako dobrá pripomienka toho, prečo sa 
musíme odtrhnúť od pokušenia izolovať sa a namiesto 
toho priblížiť sa k sebe navzájom a pomáhať si, a prejavo-
vať si navzájom súcit a lásku.

Práca
„Poďte, Svätí, námahy nedbajte.“
Táto fráza sa stala hymnou vyčerpaných pútnikov. Je 

ťažké si predstaviť, ako ťažko tieto úžasné duše pracovali. 
Kráčanie bola jedna z tých najľahších vecí, ktoré robili. 
Všetci ťahali za jeden povraz, aby si zabezpečili potravu, 
opravili vozy, slúžili chorým a slabým, hľadali a zhromaž-
ďovali vodu a ochraňovali sa navzájom pred nepriazňou 
počasia a mnohými nebezpečenstvami pustatiny.

Každé ráno sa prebudili s jasne definovanými zámermi 
a cieľmi, ktorým rozumel každý: slúžiť Bohu a svojim blíž-
nym a doraziť do údolia Salt Lake. Tieto zámery a ciele im 
boli každý deň jasné; vedeli, čo musia robiť a že záleží na 
každodennom pokroku.

V našej dobe – keď tak veľa toho, po čom túžime je tak 
ľahko dosiahnuteľné – je tu pokušenie odvrátiť sa alebo 
vzdať to vždy, keď sa zdá, že cesta pred nami je trochu 
hrboľatá alebo sa pred nami objaví strmý svah. V takýchto 
chvíľach nás môže inšpirovať, keď sa zamyslíme nad 
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onými mužmi, ženami a deťmi, ktorí nedovolili chorobám, 
utrpeniu, bolesti, či dokonca smrti, aby ich odradili od 
cesty, ktorú si zvolili.

Pionieri sa naučili, že keď robia ťažké veci, ich telo, myseľ 
a duch sa spevňujú a posilňujú; ich porozumenie ich bož-
skej podstaty sa prehlbuje; a ich súcit k druhým sa zvyšuje. 
Tento zvyk spevnil ich duše a stal sa pre nich požehnaním 
ešte dlho po tom, ako ich púť cez pláne a hory skončila.

Optimizmus
Keď pionieri spievali, vyslovili tretiu lekciu: „Len ďalej  

s radosťou“.
Je to jedna z najväčších irónií našej doby, že sme tak 

veľmi požehnaní, a napriek tomu môžeme byť tak veľmi 
nešťastní. Zaplavujú nás divy prosperity a technológie a za-
sypávajú nás bezpečnosťou, zábavou, okamžitým poteše-
ním a pohodlím. A napriek tomu vidíme všade okolo seba 
tak veľa nešťastia.

Pionieri, ktorí tak veľa obetovali, sa zaobišli bez toho všet-
kého a dychtili po tých najzákladnejších potrebách na preži-
tie. Rozumeli tomu, že šťastie nie je výsledkom šťastia alebo 
náhody. Určite nie je výsledkom toho, že sa všetky naše 
priania splnia. Šťastie nie je výsledkom vonkajších okolností. 
Plynie z vnútra – bez ohľadu na to, čo sa deje okolo nás.

Pionieri to vedeli, a s týmto duchom našli šťastie vo 
všetkých okolnostiach a v každom trápení – dokonca 
v tých utrpeniach, ktoré ich stiahli úplne na dno a rozvírili 
najhlbšie vody ich duše.

Utrpenie
Niekedy sa obzeráme späť na to, čo pionieri vytrpeli a 

s úľavou si povieme: „Dobre, že som nežil v tej dobe.“ Ale 
premýšľam, či by títo odvážni pionieri, keby boli schopní 
vidieť nás v našej dobe, možno nevyjadrili rovnaké obavy.

Hoci sa obdobia a okolnosti menia, zásady ako čeliť utr-
peniam a úspešne žiť spolu ako starostlivá a prosperujúca 
komunita pod vedením Boha sa nemenia.

Od pionierov sa môžeme učiť ako mať vieru a dôvero-
vať Bohu. Môžeme sa učiť mať súcit k ostatným. Môžeme 
sa učiť, že práca a pracovitosť nás nepožehnajú len časne, 
ale tiež duchovne. Môžeme sa učiť, že šťastie je pre nás do-
stupné bez ohľadu na okolnosti.

Najlepší spôsob, ako si môžeme uctiť pionierov a preu-
kázať im vďačnosť je ten, keď do svojho života začleníme 

vernosť Božím prikázaniam, súcit a lásku k nášmu blíž-
nemu a pracovitosť, optimizmus a radosť, ktoré pionieri 
tak dobre názorne ukázali vo svojich životoch.

Keď tak činíme, môžeme sa načiahnuť cez dekády času, 
vziať do rúk oných našich vznešených pionierov a pridať 
naše vlastné hlasy k tým ich, keď s nimi spievame: „Dobre 
je, dobre je.“

UČENIE Z TOHTO POSOLSTVA

Možno chcete tým, ktorých navštevujete zaspie-
vať pieseň „Poďte, Svätí“ (CPaPPD, str. 2). Môžete sa 
podeliť o skúsenosť, keď ste vy alebo niekto, koho 
poznáte aplikovali zásady súcitu, práce či optimizmu. 
Ak ste nabádaní, môžete svedčiť o požehnaniach, ktoré 
prichádzajú, keď žijete podľa týchto zásad a prisľúbiť 
tým, ktorých navštevujete, že môžu obdržať podobné 
požehnania.

MLÁDEŽ
Vedenie záznamov

Prezident Uchtdorf porovnáva našu dobu s dobou 
pionierov. Hoci ste možno neprechádzali cez pláne, 

podobáte sa pionierom viac, než si možno myslíte! Tiež 
môžete ukázať súcit, ťažkú prácu a optimizmus. A práve 
tak, ako vieme, že pionieri preukazovali tieto vlastnosti 
vďaka záznamom, ktoré viedli, vaše potomstvo vás tiež 
môže spoznať vďaka vašim denníkom.

Vyčleňte si pár minút na to, aby ste si niečo o sebe 
zapísali do denníka. Môžete písať o duchovných ve-
ciach, napríklad ako ste získali svedectvo alebo pre-
konali výzvy s pomocou Nebeského Otca. Tiež môžete 
pomôcť svojim pra- pra- vnukom (ktorí možno budú 
jedného dňa čítať váš denník!), aby vedeli, aký bol váš 
každodenný život. Aké projekty ste robili v škole? Ako 
vyzerala vaša izba? Aká je vaša najobľúbenejšia spo-
mienka na vašu rodinu?

Keď začnete každý deň písať aspoň trošku, budete 
schopní nielen jasnejšie vidieť, ako vám Nebeský Otec 
pomáha vo vašom každodennom živote, tak ako viedol 
pionierov, ale tiež zanecháte dedičstvo pre vaše budúce 
potomstvo.
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DETI
Nasledovanie príkladu pionierov

Prezident Uchtdorf sa delí o niekoľko spôsobov, akými 
pionieri preukazovali lásku k Nebeskému Otcovi. 

Môžete nasledovať ich príklad. Tu sú niektoré nápady, 
kde by ste mohli začať:

SÚCIT
 □ Napíšte nejaký odkaz alebo vyrobte niečo milé  
pre niekoho, kto je smutný.
 □ Pomôžte spolužiakovi s úlohou.
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PRÁCA
 □ Stanovte si cieľ. Urobte tento mesiac každý deň niečo,  
čo vám pomôže dosiahnuť váš cieľ.
 □ Pomôže rodičom pripraviť večeru.

OPTIMIZMUS
 □ Urobte si zoznam 10 šťastných vecí vo svojom živote.
 □ Usmejte sa na každého, koho uvidíte.
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Toto je súčasť série posolstiev 
navštevujúceho učenia, ktoré  
obsahujú božské vlastnosti Spasiteľa.

Porozumenie toho, že Ježiš 
Kristus nám odpúšťa a je k 

nám milosrdný nám môže pomôcť 
odpustiť druhým a ponúknuť im 
milosrdenstvo. „Ježiš Kristus je náš 
Príklad,“ povedal prezident Thomas 
S. Monson. „Jeho život bol odkazom 
lásky. Chorých uzdravoval; utláča-
ných pozdvihoval; hriešnikov za-
chraňoval. Nakoniec Ho rozvášnený 
dav pripravil o život. Napriek tomu 
sa z pahorku Golgota ozývajú Jeho 
slová: ,Otče, odpusť im, lebo neve-
dia, čo činia‘ – vrcholné vyjadrenie 
súcitu a lásky v smrteľnosti.“ 1

Ak odpustíme druhým ich 
priestupky, Nebeský Otec nám tiež 
odpustí. Ježiš nás žiada: „Buďte 
milosrdní, ako je milosrdný aj váš 
Otec“ (Lukáš 6:36). „Odpustenie 
našich hriechov je niečím podmie-
nené,“ povedal prezident Uchtdorf, 
druhý radca v Prvom predsedníctve. 
„Musíme činiť pokánie. . . . Nedo-
žadujeme sa všetci občas pokorne 

Božské vlastnosti Ježiša Krista: 
Odpustenie a milosrdenstvo

milosrdenstva a neprosíme o mi-
losť? Nežiadame z celej sily našej 
duše o milosrdenstvo – aby nám 
boli odpustené chyby, ktoré sme 
učinili a hriechy, ktorých sme sa 
dopustili? . . . Umožnite Kristovmu 
uzmiereniu, aby zmenilo a uzdra-
vilo vaše srdce. Milujte sa navzájom. 
Odpúšťajme jeden druhému.“ 2

Doplňujúce písma
Matúš 6:14 – 15; Lukáš 6:36 – 37; 
Alma 34:14 – 16

Z písiem
„Musíme odpustiť tak ako je 

odpustené nám,“ povedal Starší 
Jeffrey R. Holland z Kvóra dvanás-
tich apoštolov.3 Príbeh o már-
notratnom synovi nám ukazuje 
obe strany odpustenia: jednému 
synovi je odpustené, a ten druhý 
sa zdráha odpustiť.

Mladší syn si vzal svoje dedič-
stvo, rýchlo ho minul, a keď nastal 
hladomor, pracoval ako pastier svíň. 
Písma hovoria, že keď „vstúpil do 
seba“, vrátil sa domov a povedal 

svojmu otcovi, že nie je hodný 
volať sa jeho synom. Ale jeho otec 
mu odpustil a zabil vykŕmené 
teľa na hostinu. Starší syn sa vrátil 
z práce na poli a nahneval sa. 
Pripomenul svojmu otcovi, že 
mu po mnoho rokov slúžil, nikdy 
neprestúpil prikázania, a napriek 
tomu „nikdy si mi nedal ani 
kozliatko, aby som sa poveselil“. 
Otec odpovedal: „Dieťa moje, ty si 
vždy so mnou, a všetko, čo mám, 
je tvoje; ale patrilo sa nám veseliť 
a radovať. Lebo tento tvoj brat bol 
mŕtvy a ožil; bol stratený a našiel 
sa“ (pozri Lukáš 15:11 – 32).
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Zvážte toto

Ako môže odpustenie požehnať 
odpúšťajúcemu?

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


