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Každý z nás si želá, aby tí, ktorých milujeme, boli 
šťastní a chceme, aby mali čo najmenej bolesti. 
Keď v Knihe Mormonovej čítame opisy šťastia – 

a bolesti – naše srdcia sa zachvejú, keď premýšľame nad 
našimi milovanými. Tu je pravdivý opis šťastných časov:

„A stalo sa, že v krajine nebolo žiadneho sváru pre 
lásku Božiu, ktorá prebývala v srdciach ľudí.

A nebolo žiadnej závisti ani rozbrojov, ani nepokojov, 
ani smilstva, ani lží, ani vraždenia, ani žiadneho druhu 
chlipnosti; a určite nemohlo byť šťastnejšieho ľudu medzi 
všetkými ľuďmi, ktorí boli stvorení rukou Božou.“

Potom čítame:
„A ako boli požehnaní! Lebo Pán im žehnal vo všetkom 

ich konaní; áno, dokonca boli požehnaní a darilo sa im, 
dokiaľ neuplynulo sto a desať rokov; a prvé pokolenie od 
Krista zomrelo, a v celej krajine nebolo žiadneho sváru“  
(4. Nefi 1:15 – 16, 18).

Milujúci Kristovi učeníci sa modlia a pracujú na tom, 
aby získali takéto požehnania pre seba i pre ostatných. 
Z opisov v Knihe Mormonovej a, pre mnohých z nás, z na-
šich vlastných skúseností vieme, že je možné získať dar 
šťastia. Vieme, že cesta k šťastiu je veľmi dobre označená. 
Tiež vieme, že nie je ľahké si udržať šťastie, pokiaľ, ako 
sa to stalo Nefitom po Spasiteľovej návšteve, „láska Božia“ 
neprebýva v našich srdciach.

V srdciach Nefitov bola láska Božia preto, lebo dodr-
žiavali zákon, ktorý to umožňoval. Zhrnutie tohto zákona 

sa nachádza v modlitbách sviatosti, ktoré sa začínajú 
srdcervúcou prosbou k nášmu milujúcemu Nebeskému 
Otcovi. Modlíme sa z celého srdca o vieru v nášho osob-
ného Spasiteľa a s hlbokou láskou k Nemu. Zaväzujeme 
sa so skutočným zámerom, že vezmeme na seba Jeho 
meno, budeme na Neho pamätať a dodržiavať všetky Jeho 
prikázania. A napokon uplatňujeme vieru, že Duch Svätý, 
tretí člen Božstva, môže vždy byť s nami, vydávajúc nášmu 
srdcu svedectvo o Otcovi a o Jeho Milovanom Synovi. 
(Pozri NaZ 20:77, 79.)

Keď je Duch Svätý naším spoločníkom, naše srdcia 
sa môžu zmeniť, aby sme chceli a privítali lásku nášho 
Nebeského Otca a Pána Ježiša Krista. Spôsob, ako dostať 
lásku Božiu do nášho srdca je jednoduchý, rovnako ako 
spôsob ako stratiť pocit onej lásky v našom srdci. Naprí-
klad, niekto sa možno rozhodne modliť sa k Nebeskému 
Otcovi menej často alebo sa rozhodne neplatiť desiatky, 
alebo prestane hodovať na slove Božom, alebo si nevšíma 
chudobných a núdznych.

Akékoľvek rozhodnutie nedodržiavať Pánove prikázania 
môže spôsobiť, že sa Duch stiahne z nášho srdca. Keď sa 
to stane, šťastie sa rozplynie.

Šťastie, ktoré si prajeme pre našich milovaných závisí na 
ich rozhodnutiach. I keď máme veľmi radi dieťa, záujemcu 
alebo našich priateľov, nemôžeme ich prinútiť dodržiavať 
prikázania, aby tak mohli byť spôsobilí na to, aby sa Duch 
Svätý dotkol ich srdca a zmenil ho.
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A tak tá najlepšia pomoc, ktorú môžeme poskytnúť, 
je dať im čokoľvek, čo tých, ktorých milujeme privedie k 
tomu, aby si dávali pozor na svoje rozhodnutia. Alma tak 
učinil s pozvaním, ktoré môžete ponúknuť:

„Ale aby ste sa pokorili pred Pánom a vzývali sväté 
meno jeho, a bdeli, a modlili sa stále, aby ste neboli po-
kúšaní nad to, čo môžete zniesť, a tak aby ste boli vedení 
Duchom Svätým, stávajúc sa pokornými, miernymi, pod-
dajnými, trpezlivými, plnými lásky a všetkej zhovievavosti;

majúc vieru v Pána; majúc nádej, že obdržíte život 
večný; majúc vždy lásku Božiu v srdci svojom, aby ste 
mohli byť pozdvihnutí posledného dňa a aby ste mohli 
vojsť do odpočinutia jeho“ (Alma 13:28–29).

Modlím sa za to, aby tí, ktorých milujete, mohli prijať in-
špirované pozvanie, aby si vybrali cestu k trvalému šťastiu.

UČENIE Z TOHTO POSOLSTVA

Prezident Eyring učí, že šťastie, ktoré cítime v živote, 
závisí na rozhodnutiach, ktoré činíme. Keď diskutujete 
o tomto posolstve, zvážte to, že sa zameriate na veci, 
ktoré prezident Eyring spomína, že sa môžeme rozhod-
núť ich činiť (ako napr. modlitba, práca, uplatňovanie 
viery a to, že sa zaviažeme so skutočným zámerom), 
aby nás viedli k onej ceste šťastia. Mohli by ste vyzvať 
tých, ktorých učíte, aby si zapísali dve alebo tri veci, 
ktoré by radi činili, ktoré by ich mohli lepšie viesť k 
„ceste k trvalému šťastiu“.

MLÁDEŽ
Veci, ktoré vedú k šťastiu

Prezident Eyring učí, že „šťastie, ktoré si prajeme pre 
našich milovaných závisí na ich rozhodnutiach“.

Môžete čítať o dôsledkoch, ktoré majú rozhodnutia 
z príkladov Nefiho, Lámána a Lemúéla. Lámán a Lemúél 
reptali a nechceli dodržiavať prikázania (pozri 1. Nefi 
2:12). Dôsledkom toho bolo, že oni a ich potomkovia 
boli prekliati a odrezaní z Pánovej prítomnosti (pozri 
2. Nefi 5:20–24). Nefi sa rozhodol poslúchať prikázania 
(pozri 1. Nefi 3:7), a kvôli tomu on a jeho ľud žili „spô-
sobom, ktorý prinášal šťastie“ (2. Nefi 5:27).

Môžete sa rozhodnúť byť spravodliví a šťastní. Ale 
ľudia okolo vás budú pravdepodobne stále činiť zlé 
rozhodnutia, ktoré ich povedú do nešťastia a nepohody. 
Hoci sú to ich rozhodnutia, váš príklad môže ovplyvniť 
ich rozhodnutia k dobru. Ako môžu vaše rozhodnutia 
priniesť druhým šťastie? Diskutujte so svojou rodinou o 
rôznych spôsoboch, ktorými môžete pozitívne ovplyvniť 
ľudí okolo seba a pomôcť im cítiť šťastie.

DETI

Výzva k láskavosti

Keď Ježiš navštívil ľudí v Amerikách, učil ich, aby 
sa navzájom milovali a aby boli k sebe láskaví. Čo 

môžete učiniť, aby ste nasledovali Ježiša a milovali dru-
hých? Tu sú niektoré nápady. Odškrtnite si každú výzvu, 
ktorú splníte.

□ Môžem objať niekoho, kto je smutný.
□ Môžem niekomu slúžiť potajomky.
□ Môžem si prečítať alebo pozrieť konferenčný príhovor o 

tom, ako byť láskavý.
□ Môžem svojej rodine zaspievať pieseň z Primáriek.
□ Môžem sa usmiať na niekoho, kto vyzerá osamelo.
□ Môžem ___________________________________________.
□ Môžem ___________________________________________.
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Bonnie L. Oscarsonová, gene-
rálna prezidentka Mladých žien, 

ohľadom generálneho stretnutia 
Združenia pomoci v roku 1995, na 
ktorom prezident Gordon B. Hin-
ckley (1910–2008) po prvýkrát pre-
čítal dokument „Rodina: Prehlásenia 
svetu“, povedala: „Boli sme vďační 
za jasnosť, jednoduchosť a pravdivosť 
tohto objavného dokumentu a cenili 
sme si ho. . . . Prehlásenie o rodine 
sa stalo naším meradlom posudzo-
vania filozofií sveta a svedčím o tom, 
že zásady, ktoré sú v ňom vysvetlené 
. . . sú rovnako pravdivé dnes ako 
boli vtedy, keď nám boli dané proro-
kom Božím pred takmer 20 rokmi.“ 1

„Z prehlásenia o rodine sa učíme, 
že ,v predpozemskej ríši duchovní 
synovia a dcéry poznali a uctievali 
Boha ako Svojho Večného Otca‘ 2,“ 
dodáva Carole M. Stephensová, 
prvá radkyňa v generálnom pred-
sedníctve Združenia pomoci. . . .

„. . . Každý z nás patríme do ro-
diny Božej a sme v nej potrební.“ 3

Rodina: Prehlásenie svetu

Žijeme v časoch, kedy musia 
rodičia chrániť svoje domovy a svoje 
rodiny. „Rodina: Prehlásenie svetu“ 
nás môže viesť.

Doplňujúce písma
Mosiáš 8:16–17;  
Náuka a zmluvy 1:38

Príbehy zo súčasnosti
„Lee Mei Chen Ho zo zboru Tao 

Yuan Third Ward v kole Tao Yuan 
Taiwan povedala, že prehlásenie ju 
naučilo, že rodinné vzťahy pomá-
hajú rozvíjať božské charakteristiky, 
ako sú viera, trpezlivosť a láska. 
,Keď sa pokúšam zlepšiť v súlade s 
prehlásením, môžem prežívať sku-
točné šťastie,‘ povedala.“ 4

Barbara Thompsonová, ktorá bola 
prítomná na tom zhromaždení, kde 
bolo prehlásenie po prvýkrát prečí-
tané a neskôr slúžila ako radkyňa v 
generálnom predsedníctve Združenia 
pomoci, povedala: „Na chvíľu som 
si myslela, že [prehlásenie o rodine] 

sa ma veľmi netýka, pretože nie 
som vydatá a nemám žiadne deti. 
Ale v okamihu som si pomyslela: 
,Ale týka sa ma to. Ja som členka 
rodiny. Som dcéra, sestra, teta, 
sesternica, neter a vnučka. . . . Aj 
keby som bola jedinou žijúcou 
členkou mojej rodiny, som stále 
členkou Božej rodiny‘.“ 5
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S modlitbou preštudujte tento materiál a snažte sa zistiť, o čo sa máte podeliť. Ako bude 
porozumenie náuky o rodine požehnávať tých, na ktorých dozeráte skrze navštevujúce 
učenie? Viac informácií nájdete na reliefsociety.lds.org.

Viera, rodina, pomoc

Zvážte toto
Akým spôsobom je dokument 
„Rodina: Prehlásenie svetu“ 
dokumentom pre našu dobu?


