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Len nedávno som bol so svojou manželkou Harriet 
na letisku a pozorovali sme úžasné pristávanie lieta-
diel. V ten deň bolo veterno a prudké poryvy vetra 

narážali do pristávajúcich lietadiel, spôsobujúc tak každému 
z nich náhle zmeny smeru a trasenie počas priblíženia.

Keď sme pozorovali tento boj medzi prírodou a strojmi, 
v mysli som sa vrátil späť do času svojho leteckého tré-
ningu a k zásadám, ktoré som sa tam naučil – a neskôr 
ich učil ďalších pilotov.

„Nebojujte počas turbulencie s ovládaním,“ zvykol 
som im hovoriť. „Zostaňte pokojní, nepanikárte. Sústreďte 
sa na stredovú čiaru pristávacej plochy. Ak sa odchýlite 
z požadovanej dráhy priblíženia, učiňte rýchle, ale prime-
rané opravy. Dôverujte potenciálu vášho lietadla. Prečkajte 
turbulenciu.“

Skúsení piloti rozumejú tomu, že nemôžu vždy kontro-
lovať veci, ktoré sa dejú okolo nich. Nemôžu jednoducho 
odísť z turbulencie. Dážď a sneh sa jednoducho neroz-
plynú. Nemôžu jednoducho prikázať vetru, aby prestal 
fúkať alebo aby zmenil smer.

Ale tiež rozumejú tomu, že je chybou báť sa turbulen-
cie alebo silného vetra – a najmä byť nimi paralyzovaní. 
Keď chcete bezpečne pristáť za podmienok, ktoré nie sú 
ideálne, je najlepšie zostať na správnej dráhe a kĺzať sa tak 
dokonale ako je to len možné.

Keď som pozoroval jedno lietadlo za druhým, ako sa 
približujú na pristátie a spomínal som si na zásady, ktoré 

som sa naučil počas rokov mojej práce pilota, premýšľal 
som, či v tom nie je lekcia i pre náš každodenný život.

Nie vždy môžeme ovládať búrky, ktoré nám život stavia 
do cesty. Niekedy veci jednoducho nefungujú tak, ako by 
sme chceli. Môžeme sa cítiť otrasení a šokovaní turbulen-
ciou sklamania, pochybností, strachu, smútku alebo stresu.

V týchto časoch je ľahké zamotať sa do všetkého, 
čo nefunguje a sústrediť sa len na svoje problémy. Sme 
pokúšaní zamerať sa na skúšky, ktorým čelíme, namiesto 
na Spasiteľa a svoje svedectvo o pravde.

Ale toto nie je ten najlepší spôsob, ako sa dostať cez 
výzvy nášho života.

Práve tak ako sa skúsený pilot nezameriava na búrku, ale 
na stred pristávacej dráhy a na správny bod pristátia, tak by 
sme sa aj my mali zameriavať na stred našej viery – nášho 
Spasiteľa, Jeho evanjelium a plán nášho Nebeského Otca 
– a na náš konečný cieľ – vrátiť sa bezpečne späť do nášho 
nebeského cieľa. Mali by sme dôverovať Bohu a všetko naše 
úsilie zamerať na to, aby sme zostali na ceste učeníctva. Mali 
by sme sústrediť naše oči, srdce a myseľ na to, aby sme žili 
spôsobom, o ktorom vieme, že by sme mali.

Keď ukážeme našu vieru a dôveru v Nebeského Otca 
tým, že zachovávame Jeho prikázania, prinesie nám to 
šťastie a slávu. A ak zostaneme na ceste, dostaneme sa 
cez akúkoľvek turbulenciu – nezáležiac na tom, aká 
silná sa zdá byť – a bezpečne sa vrátime do nášho nebe-
ského domova.
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Či je obloha okolo nás jasná alebo plná hrozivých mra-
kov, ako učeníci Ježiša Krista najprv vyhľadávame kráľov-
stvo Božie a Jeho spravodlivosť, vediac, že ak tak činíme, 
všetko ostatné, čo potrebujeme, bude nakoniec poskyt-
nuté (pozri Matúš 6:33).

Aká dôležitá životná lekcia!
Čím viac sme posadnutí svojimi ťažkosťami, pochyb-

nosťami, strachom, tým viac ťažkých vecí sa môže stať. Ale 
čím viac sa zameriame na náš konečný cieľ a na radosti 
plynúce z toho, keď ideme po ceste učeníka – milujúc 
Boha, slúžiac svojmu blížnemu – tým pravdepodobnejšie 
budeme úspešní pri hľadaní správneho smeru v časoch 
ťažkostí a turbulencie.

Milí priatelia, nezáležiac na tom, ako divoko vanie 
okolo nás vietor našej smrteľnej existencie, evanjelium 
Ježiša Krista vždy poskytne najlepší spôsob, ako bezpečne 
pristáť v kráľovstve nášho Nebeského Otca.

UČENIE Z TOHTO POSOLSTVA

Prezident Uchtdorf nám radí, že „by sme mali dôve-
rovať Bohu a všetko naše úsilie zamerať na to, aby sme 
zostali na ceste učeníctva“. Premýšľajte nad tým, že sa 
tých, ktorých učíte, spýtate na to, ako zostávajú v ča-
soch skúšok zameraní „na náš konečný cieľ a na radosti 
plynúce z toho, keď ideme po ceste učeníka“. Mohli by 
ste ich vyzvať, aby premýšľali nad spôsobmi, akými sa 
môžu zamerať na svoje svedectvo a na Kristove ťažké 
chvíle a aby sa s modlitbou rozhodli, ako včleniť jeden 
alebo viac týchto nápadov do svojho života.

MLÁDEŽ
Základ môjho svedectva
Jennifer Weaverová

Keď som mala 16 rokov, priateľka priviedla do nášho 
domu misionárov. Mesiac od prvej diskusie som na 

všetky svoje otázky dostala jasné odpovede. Cítila som, 
že Duch Svätý mi svedčí o pravdivosti posolstva znovu-
zriadenia. Nepodobalo sa to na nič, čo som kedy cítila, 
a vedela som, že všetko je to pravda.

Avšak zakúšala som viac odmietnutia a protivenstva 
než kedykoľvek predtým. Cítila som sa osamotená, 
unavená a zmätená. Ak som robila správnu vec, prečo 
som narážala na také veľké protivenstvo? Nemohla 
som pochopiť, ako by mohli byť moje ťažkosti pre moje 
dobro. Misionári ma učili postiť sa a modliť, dokonca i 
počas vyučovania v škole. Keď to začínalo byť neúnosné, 
mohla som si vyliať svoje srdce a okamžite pocítiť úte-
chu od Ducha.

Týždeň pred mojím krstom bol plný skúšok. Môj šéf 
sa mi vyhrážal, že ma vyhodí a vezme namiesto mňa 
niekoho iného, ak nezruším svoj krst, skončila som v ne-
mocnici s obličkovými kameňmi a rodičia ma požiadali, 
aby som sa odsťahovala. Keď bolo toľko vecí, ktoré som 
nemohla ovládať, jediná vec, ktorú som mohla urobiť, 
bolo obrátiť sa k Pánovi.

Každá z týchto skúšok sa obrátila k môjmu dobru. 
Pomohli mi, aby som sa naučila náuky evanjelia, ktoré 
mi poskytli základ môjho svedectva.
Autorka žije v Idahu v USA.
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Proroci, apoštoli a vedúci neu-
stále slávnostne „prehlasuj[ú], že 

manželstvo medzi mužom a ženou 
je ustanovené Bohom a že rodina 
je stredobodom Stvoriteľovho plánu 
pre večné určenie Jeho detí“ 1.

 Starší D. Todd Christofferson 
z Kvóra dvanástich apoštolov 
povedal: „Rodina postavená na 
manželstve muža a ženy zaisťuje 
tie najlepšie podmienky pre to, 
aby sa Boží plán podaril. . . .

. . . Tento božský rád manžel-
ského zväzku nemôžeme zmeniť 
my ani žiadny iný smrteľník.“ 2

Bonnie L. Oscarsonová, generálna 
prezidentka Mladých žien, povedala: 
„Každá z nás, nezáležiac na tom, či 
sme slobodné či vydaté, alebo na 
tom, koľko máme detí, môže byť 
obrancom Pánovho plánu opísanom 
v prehlásení o rodine. Ak je to Pánov 
plán, mal by to tiež byť náš plán!“ 3

Starší Christofferson pokračoval: 
„Niektorým z vás je požehnanie 
manželstva z rôznych dôvodov odo-
preté, kvôli nedostatku vhodných 
partnerov, príťažlivosti k osobám 
rovnakého pohlavia, telesnému či 

Manželstvo je ustanovené Bohom

mentálnemu postihnutiu alebo kvôli 
strachu z neúspechu. . . . Alebo ste 
boli ženatí či vydaté, ale manželstvo 
sa rozpadlo. . . . Niektorí z vás, ktorí 
ste ženatí alebo vydaté, nemôžu . . . 
splodiť deti. . . .

Napriek tomu . . . každý môže 
nejako prispieť k naplneniu bož-
ského plánu v každej generácii.“ 4

Doplňujúce písma
Genesis 2:18–24; 1. Korintským 
11:11; NaZ 49:15–17

Príbehy zo súčasnosti
Brat Larry M. Gibson, bývalý prvý 

radca v generálnom predsedníctve 
Mladých mužov, spomínal na to, 
keď Shirley, ktorá je teraz jeho man-
želkou, povedala:

„,Mám ťa rada, pretože viem, že 
máš rád Pána viac než mňa.‘ . . .

Tá odpoveď zasiahla moje 
srdce. . . .

. . . A chcel som, aby vždy cítila, 
že milujem Pána nadovšetko.“ 5

Starší David A. Bednar z Kvóra 
dvanástich apoštolov učil: 
„Pán Ježiš Kristus je ústredným 

bodom zmluvného manželského 
vzťahu. . . . Predstavte si, že Spasi-
teľ je umiestnený na vrchole troju-
holníka, na jednom rohu základne 
je žena a na tom druhom muž. 
Teraz premýšľajte nad tým, čo sa 
stane vo vzťahu medzi mužom a 
ženou, keď jednotlivo a vytrvalo 
kráčajú ku Kristovi a usilujú sa 
v Ňom byť zdokonalení (pozri 
Moroni 10:32). Vďaka Vykupite-
ľovi a skrze Neho sa muž a žena 
zbližujú.“ 6
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S modlitbou preštudujte tento materiál a snažte sa zistiť, o čo sa máte podeliť. Ako 
porozumenie prehlásenia „Rodina: Prehlásenia svetu“ zvýši vašu vieru v Boha a 
požehná tie, na ktoré dohliadate pomocou navštevujúceho učenia? Viac informácií 
nájdete na reliefsociety.lds.org.

Zvážte toto
Ako sa môžem osobne a vytrvalo 
usilovať ísť ku Kristovi?

Viera, rodina, pomoc




