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Otvorili ste niekedy škatuľu so súčiastkami, vybrali 
priložený návod, a pomysleli ste si: „Toto vôbec 
nedáva zmysel“?

Niekedy napriek nášmu najlepšiemu úmyslu a seba-
dôvere, vytiahneme súčiastku a spýtame sa samých seba: 
„Načo je toto?“ alebo „Ako to pasuje?“

Naša frustrácia sa zvyšuje, keď sa pozrieme na škatu-
ľu a všimneme si poznámku, kde je napísané: „Potrebné 
poskladať – vek viac ako 8 rokov.“ Keďže stále nemáme 
ani potuchy, ako to zložiť, vôbec to nepozdvihne našu 
sebadôveru či sebaúctu.

Niekedy máme rovnakú skúsenosť s evanjeliom. Keď 
sa pozeráme na nejakú jeho časť, možno si poškrabeme 
hlavu a čudujeme sa, načo táto časť slúži. Alebo keď skú-
mame inú časť, možno zistíme, že dokonca i keď sa veľmi 
snažíme plne ho pochopiť, proste len nedokážeme zistiť, 
prečo je tam táto časť.

Náš Otec je náš mentor
Našťastie nám náš Nebeský Otec dal úžasný návod na 

to, ako si poskladať náš život a dať sa čo najlepšie dokopy. 
Tento návod funguje bez ohľadu na náš vek a okolnosti. 
Dal nám evanjelium a Cirkev Ježiša Krista. Dal nám plán 
vykúpenia, plán spásy, dokonca plán šťastia. Nenechal 
nás samotných so všetkými tými neistotami alebo výzvami 
života, hovoriac: „Nech sa páči. Veľa šťastia. Vyrieš to.“

Ak budeme trpezliví a a budeme sa pozerať s pokor-
ným srdcom a otvorenou mysľou, zistíme, že Boh nám 

dal veľa nástrojov, aby sme lepšie pochopili Jeho úplné 
pokyny pre naše šťastie v živote:

• Dal nám neoceniteľný dar Ducha Svätého, ktorý má 
potenciál, aby sa stal naším osobným, nebeským túto-
rom, keď študujeme slovo Božie a pokúšame sa zosúla-
diť naše myšlienky a činy s Jeho slovom.

• Dal nám nonstop spojenie s Ním skrze modlitbu viery 
a úpenlivé prosby so skutočným zámerom.

• Dal nám novodobých apoštolov a prorokov, ktorí zjavu-
jú slovo Božie v dnešnej dobe a majú právomoc spájať 
alebo spečatiť na zemi i na nebesiach.

• Znovuzriadil Svoju Cirkev – organizáciu veriacich, ktorí 
pracujú spoločne, aby si navzájom pomohli, keď pracu-
jú na svojej spáse s bázňou, trasením a neporovnateľ-
nou radosťou.1

• Dal nám sväté písma – Jeho písané slovo pre nás.
• Dal nám miliardy nástrojov modernej technológie, aby 

nám pomohol na našej ceste učeníctva. Mnohé z týchto 
úžasných nástrojov môžeme nájsť na LDS.org.

Prečo nám náš Nebeský Otec tak veľmi pomáha? Preto-
že nás miluje. A pretože, ako povedal Sám o Sebe: Toto je 
Moje dielo a Moja sláva – uskutočniť nesmrteľnosť a večný 
život človeka.2

Inými slovami, Nebeský Otec je náš Boh, a Boh je náš 
mentor.

Náš Otec v Nebi pozná potreby Svojich detí lepšie než 
ktokoľvek iný. Je to Jeho dielo a sláva, aby nám pomohol 
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v každom smere a poskytol nám úžasné časné a duchovné 
zdroje, aby nám pomohol na našej ceste, aby sme sa vrátili 
k Nemu.

Každý otec je mentor
V niektorých častiach sveta sa v mesiaci júni oslavuje 

v rodinách i v spoločnosti Deň otcov. Je vždy dobré mať 
úctu k našim rodičom a rešpektovať ich. Otcovia konajú 
veľa vecí pre svoje rodiny a majú mnoho skvelých vlast-
ností. Dve z najdôležitejších úloh, ktoré majú otcovia 
v životoch svojich detí sú tie, aby boli dobrým príkladom 
a mentorom. Otcovia robia viac než to, že hovoria svojím 
deťom, čo je správne a čo je nesprávne; robia viac než 
to, že im pohodia manuál a budú od nich očakávať, že 
si poradia so životom sami.

Otcovia sú učiteľmi svojich vzácnych detí a ukazujú 
im svojím dobrým príkladom spôsob, akým by mali žiť 
cnostný život. Otcovia nenechajú svoje deti samotné, 
ale ponáhľajú sa im na pomoc, pomáhajú im na nohy, 
kedykoľvek sa potknú. A niekedy, keď múdrosť nabáda, 
otcovia dovolia deťom, aby sa trápili, pretože si uvedo-
mujú, že toto môže byť pre nich ten najlepší spôsob, 
aby sa učili.

Všetci sme mentormi
Zatiaľ čo pozemskí otcovia toto robia pre svoje vlast-

né deti, duch mentorstva je niečo, čo musíme poskytnúť 
všetkých Božím deťom, nezáležiac na veku, mieste alebo 
okolnostiach. Pamätajte, Božie deti sú našimi bratmi a 
sestrami; sme všetci z tej istej večnej rodiny.

Buďme v tomto zmysle všetci mentormi – buďme 
dychtiví natiahnuť sa k sebe navzájom a pomáhať si, aby 
sme sa stali tými najlepšími, akými môžeme byť. Pretože 
sme Boží potomkovia, máme potenciál stať sa takými ako 
On. Milovať Boha a svojich blížnych, dodržiavať Božie 
prikázania a nasledovať Kristov príklad je onou úzkou, 

priamou a radostnou cestou späť do prítomnosti našich 
nebeských rodičov.

Ak Bohovi vesmíru na nás tak veľmi záleží, že je 
naším mentorom, možno by sme sa tiež mali načiahnuť 
k našim blížnym, nezáležiac na ich farbe, rase, sociálno- 
ekonomických okolnostiach, jazyku či náboženstve. 
Staňme sa inšpirovanými mentormi a požehnajme životy 
ostatných – nielen našich vlastných detí, ale tiež všetkých 
Božích detí na celom svete.

POZNÁMKY:
1. Pozri Skutky 13:52; Filipským 2:12.
2. Pozri Mojžiš 1:39.

UČENIE Z TOHTO POSOLSTVA

Možno budete chcieť začať s tým, že požiadate tých, 
ktorých učíte, aby premýšľali nad okamihom, kedy ich 
Nebeský Otec učil. Potom ich môžete požiadať, aby pre-
mýšľali o podobnosti medzi týmto okamihom a okami-
hom, kedy cítili, že ich učí ich pozemský otec. Vyzvite ich, 
aby si zapísali, ako sa navzájom podobalo to, ako boli 
učení. Môžete ich vyzvať, aby sa pokúsili napodobniť to, 
čo si zapísali, aby sa stali lepším príkladom pre ostatných.

DETI
Pomoc Nebeského Otca

Pretože nás Nebeský Otec miluje, dal nám veľa nástro-
jov, alebo darov, aby nám pomohol. Nižšie sú niekto-

ré z darov, ktoré nám dal. Ako môžete použiť tieto dary, 
aby ste požehnali svoj život a životy ostatných?

kňazská moc
modlitba
milovať druhých
apoštoli a proroci
písma
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Všetky obrady potrebné pre 
spásu a povýšenie sú spojené 

so zmluvami s Bohom. „Uzatvárať 
a dodržiavať zmluvy znamená byť 
spojený s naším Otcom v nebi a s 
Ježišom Kristom,“ povedala Linda K. 
Burtonová, generálna prezidentka 
Združenia pomoci.1

Starší Neil L. Andersen z Kvóra 
dvanástich apoštolov povedal: „Pán 
prehlásil: ,V obradoch . . . sa preja-
vuje moc božskosti.‘

Boh má pripravené zvláštne 
požehnania pre každého spôso-
bilého jedinca, ktorý je pokrstený, 
prijme Ducha Svätého a pravidelne 
prijíma sviatosť.“ 2

„Keď muži a ženy idú do chrá-
mu,“ povedal Starší M. Russell 
Ballard z Kvóra dvanástich apoš-
tolov, „sú všetci obdarení tou istou 
mocou, čo je kňazská moc . . .

. . . Všetci muži a všetky ženy 
majú prístup k tejto moci, aby im 
pomohla v ich živote. Všetci, ktorí 
uzatvorili posvätné zmluvy s Pánom 
a ktorí si tieto zmluvy ctia, sú 
spôsobilí obdržať osobné zjavenie, 

Chrámové obrady a zmluvy

byť požehnaní službou anjelov, 
kontaktom s Bohom, obdržať plnosť 
evanjelia a napokon, stať sa dedičmi 
všetkého, čo má náš Otec, spoločne 
s Ježišom Kristom.“ 3

Doplňujúce písma
1. Nefi 14:14; Náuka a zmluvy 25:13; 
97:8; 109:22

Príbehy zo súčasnosti
V roku 2007, štyri dni po obrov-

skom zemetrasení v Peru, sa Starší 
Marcus B. Nash zo Sedemdesiatni-
kov stretol s prezidentom poboč-
ky Wenceslaom Condem a s jeho 
ženou Pamelou. „Starší Nash sa 
opýtal sestry Condeovej ako sa majú 
jej deti. S úsmevom odpovedala, 
že skrze Božiu dobrotu sú všetky 
v bezpečí a darí sa im dobre. Spýtal 
sa na dom tejto rodiny.

,Je preč,‘ jednoducho povedala.
. . . ,A vy,‘ poznamenal Starší 

Nash, ,sa stále usmievate, kým tu 
spolu hovoríme.‘

,Áno,‘ odpovedala, ,modlila som 
sa a cítim pokoj. Máme všetko čo 

potrebujeme. Máme jeden druhé-
ho, máme naše deti, sme speča-
tení v chráme, máme túto úžasnú 
Cirkev a máme Pána. Môžeme 
ho postaviť znova s Pánovou 
pomocou.‘ . . .

Čo je to v tom, že uzatvárame 
a dodržiavame zmluvy s Bohom, 
čo nám dáva moc usmievať sa 
v ťažkostiach, čo zvráti súženie 
na radosť . . . ?

Zdrojom je Boh. Náš prístup 
k danej sile je skrze naše zmluvy 
s Ním.“ 4

POZNÁMKY:
1. Linda K. Burtonová, „Sila, radosť a láska 

pochádzajúca z dodržiavania zmlúv“, 
Generálna konferencia, október 2013, 
151.

2. Neil L. Andersen, „Moc v kňazstve“, Gene-
rálna konferencia, október 2013, 125.

3. M. Russell Ballard, „Men and Women in 
the Work of the Lord“, Liahona, apríl 
2014, 48 – 49.

4. D. Todd Christofferson, „Moc zmlúv“, 
Generálna konferencia apríl 2009, 19.
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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.

Viera, rodina, pomoc

Zvážte toto
Ako nás chrámové obrady 
a zmluvy posilňujú a 
splnomocňujú?


