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Večný život je tým najväčším darom zo všetkých 
darov nášho milujúceho Nebeského Otca (pozri 
NaZ 14:7). Týmto darom je večný život v rodinách 

v prítomnosti Boha Otca a Jeho Milovaného Syna. Iba v 
tom najvyššom z Božích kráľovstiev, v celestiálnom, budú 
pokračovať rodinné putá lásky.

Každý z nás má nádej v radostný život v milujúcich 
rodinách. Pre niektorých z nás je to pocit, ktorý sme nikdy 
nezažili – pocit, o ktorom vieme, že je dosiahnuteľný, ale 
ktorý sa ešte neuskutočnil. Možno sme to videli v životoch 
druhých ľudí. Pre iných z nás sa rodinná láska zdá skutoč-
nejšou a vzácnejšou v čase, keď nás smrť oddelí od dieťaťa, 
matky, otca, brata, sestry alebo od láskavého a milovaného 
starého rodiča.

Všetci cítime nádej, že niekedy by sme mohli opäť pocí-
tiť tú srdečnú náklonnosť člena rodiny, ktorého sme tak 
milovali a ktorého opäť túžime objať.

Náš milujúci Nebeský Otec pozná naše srdce. Jeho 
zámerom je dať nám šťastie (pozri 2. Nefi 2:25). A tak 
nám dal dar Svojho Syna, aby nám umožnil radovať sa 
z rodinných pút, ktoré pokračujú naveky. Vďaka tomu, 
že Spasiteľ zlomil putá smrti budeme vzkriesení. Pretože 
uzmieril naše hriechy, môžeme sa skrze vieru a pokánie 
stať hodnými celestiálneho kráľovstva, kde sú rodiny 
naveky spojené v láske.

Spasiteľ poslal k Josephovi Smithovi proroka Eliáša, 
aby znovuzriadil kľúče kňazstva (pozri NaZ 110). S týmito 

kľúčmi prišla pečatiaca moc, ktorá poskytla Božím deťom 
Jeho najväčší dar – večný život v rodinách spojených 
spolu naveky.

Je to ponuka, ktorú môže požadovať každé Božie dieťa, 
ktoré prichádza na tento svet. Tretina Jeho duchovných 
detí odmietla v duchovnom svete Jeho ponuku. S nedo-
statkom potrebnej viery, a potom v otvorenej vzbure, sa 
rozhodli, že nikdy nespoznajú radosť večnej rodiny, daru 
Nebeského Otca.

Pre tých z nás, ktorí prešli rozhodujúcou skúškou v 
predsmrteľnom duchovnom svete, a tak sa kvalifikovali 
na to, aby získali dar smrteľného tela, je to stále na nás, 
aby sme sa rozhodli pre večný život. Ak sme požehnaní 
tým, že sme našli znovuzriadené evanjelium, môžeme 
sa rozhodnúť, že uzatvoríme zmluvy s Bohom, ktoré nás 
kvalifikujú pre večný život, a budeme ich dodržiavať. Ak 
budeme v tejto vernosti pokračovať, Duch Svätý nám 
potvrdí našu nádej a dôveru, že sme na ceste vedúcej k 
večnému životu, aby sme naveky žili v rodinách v celesti-
álnom kráľovstve.

Niekomu sa táto večná radosť môže zdať ako malá, či 
dokonca blednúca nádej. Rodičia, deti, bratia a sestry mož-
no učinili rozhodnutia, ktoré ich, zdá sa, diskvalifikovali z 
večného života. Možno dokonca uvažujete nad tým, či ste 
sa už vy kvalifikovali vďaka uzmiereniu Ježiša Krista.

Prorok Boží mi raz poskytol radu, ktorá mi priniesla 
pokoj. Obával som sa toho, že rozhodnutia iných možno 
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znemožnia našej rodine, aby bola naveky spolu. Povedal: 
„Trápiš sa tým nesprávnym problémom. Ty len ži spôsobi-
lo celestiálneho kráľovstva, a rodinné usporiadanie bude 
úžasnejšie než si vieš predstaviť.“

Všetkým, ktorých osobné skúsenosti alebo manželstvo či 
deti – či ich nedostatok – vrhli tieň na ich nádej ponúkam 
svoje svedectvo: Nebeský Otec vás pozná a miluje vás ako 
Svoje duchovné dieťa. Kým ste boli pred týmto životom 
s Ním a s Jeho Milovaným Synom, vložili do vášho srdca 
nádej na večný život. Keď necháte pracovať moc uzmiere-
nia Ježiša Krista a necháte sa viesť Duchom Svätým, môžete 
cítiť teraz i vo svete, ktorý príde, rodinnú lásku, ktorú váš 
Otec a Jeho Milovaný Syn tak veľmi chcú, aby ste dostali.

Svedčím o tom, že keď žijete hodne celestiálneho 
kráľovstva, aj pre vás platí prorocký prísľub, že „rodinné 
usporiadanie bude úžasnejšie než si viete predstaviť“.

UČENIE Z TOHTO POSOLSTVA

Zvážte, že začnete s tým, že porozprávate tým, kto-
rých učíte, o okamihu, keď ste boli vďační za nádej več-
ných rodín. Vyzvite ich, aby premýšľali nad okamihmi, 
keď oni cítili vďačnosť za večné rodiny. Spýtajte sa ich, 
či by sa o to nechceli podeliť. Potom ich môžete vyzvať, 
aby premýšľali o spôsoboch, ako sa zlepšiť a žiť tak, aby 
boli hodnejšími celestiálneho kráľovstva, aby tak proroc-
ký prísľub toho, že „rodinné usporiadanie bude úžas-
nejšie než si vieš predstaviť“ mohol platiť aj pre nich.

MLÁDEŽ
Zdieľanie večného šťastia

Jednou z najlepších vecí ohľadom evanjelia je plán 
spásy. Máme úžasnú príležitosť byť so svojou rodi-

nou naveky. Toto poznanie nám pomáha, aby sme mali 
nádej, kedykoľvek sa cítime prevalcovaní svetom. Prezi-
dent Eyring učí: „Náš milujúci Nebeský Otec pozná naše 

srdce. Jeho zámerom je dať nám šťastie (pozri 2. Nefi 
2:25). A tak nám dal dar Svojho Syna, aby nám umožnil 
radovať sa z rodinných pút, ktoré pokračujú naveky. . . . 
Je to ponuka, ktorú môže požadovať každé Božie dieťa, 
ktoré prichádza na tento svet.“

Toto požehnanie sa vzťahuje na tých z nás, ktorí 
žijeme práve teraz, a na tých, ktorí už zosnuli – ale 
iba s našou pomocou. Naši predkovia sú práve teraz 
v duchovnom svete a čakajú na to, že pripravíme ich 
mená na to, aby mohli byť za nich vykonané chrámové 
obrady. Ale niekedy to môže byť ťažké. Možno sme 
veľmi zaneprázdnení, alebo možno žijeme ďaleko od 
chrámu a nemôžeme tam chodiť často.

Našťastie existujú ďalšie spôsoby, ako môžeme 
pomôcť našim predkom, ako napríklad tým, že pracu-
jeme na rodinnej histórii, indexujeme alebo sa staráme 
o našich súrodencov, kým sú rodičia v chráme. Touto 
pomocou slúžime Pánovi a prinášame nádej večných 
rodín tým, ktorí sú na druhej strane závoja.

DETI
Rodiny sú naveky

Vďaka uzmiereniu Ježiša Krista a znovuzriadeniu kľú-
čov kňazstva môžeme žiť naveky s našou rodinou! 

Čo na svojej rodine milujete? Riaďte sa týmito pokynmi, 
aby ste vytvorili papierovú reťaz pre svoju rodinu.

1. Zložte hárok papiera dvakrát na polovicu, aby ste mali 
jeden dlhý pruh.

2. Nakreslite postavu s rukami, ktoré sa dotýkajú zložených 
okrajov.

3. Vystrihnite ju. Neprestrihnite miesta, kde sa ruky dotýka-
jú zložených okrajov.

4. Rozložte papier. Napíšte alebo nakreslite niečo, čo sa 
vám páči na každom členovi rodiny.

5. Ak máte veľkú rodinu, zlepte spolu viac reťazí!
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„Manžel i manželka majú 
posvätnú zodpovednosť milo-

vať a starať sa jeden o druhého a o 
svoje deti.“ 1 „Domov je Božím labo-
ratóriom lásky a služby,“ povedal 
prezident Russell M. Nelson, prezi-
dent Kvóra dvanástich apoštolov.

„Náš Nebeský Otec chce, aby si 
boli manželia navzájom verní a aby 
si vážili svoje deti a zaobchádzali s 
nimi ako s dedičstvom od Pána.“ 2

Jákob v Knihe Mormonovej 
povedal, že láska manželov k ich 
manželkám, láska manželiek k 
ich manželom a láska oboch k ich 
deťom bola jedným z dôvodov, 
prečo boli Lámániti v tomto ohľa-
de spravodlivejší než Nefiti (pozri 
Jákob 3:7).

Jedným z najlepších spôsobov, 
ako do nášho domova pozvať 
lásku a súlad je, keď sa láskavo 
rozprávame s členmi našej rodiny. 
Láskavé rozprávanie prináša Ducha 
Svätého. Sestra Linda K. Burtonová, 

Spoločná starostlivosť v rodine

generálna prezidentka Združenia 
pomoci nás požiadala, aby sme 
premýšľali: „Ako často si úmyselne 
,hovoríme milé slová‘?“ 3

Doplňujúce písma
Rímskym 12:10; Mosiáš 4:15;  
NaZ 25:5

Príbehy zo súčasnosti
Starší D. Todd Christofferson 

z Kvóra dvanástich apoštolov sa 
podelil o zážitok z detstva, ktorý 
mu vštepil dôležitosť milujúcej rodi-
ny. Keď bol on a jeho bratia malými 
chlapcami, ich mama absolvovala 
vážnu operáciu rakoviny, po ktorej 
bolo pre ňu veľmi bolestivé pou-
žívanie pravej ruky. V rodine plnej 
chlapcov bolo veľa žehlenia, ale 
keď jeho mama žehlila, často sa 
zastavila a odišla do spálne, kde 
plakala, až kým bolesť neprešla.

Keď ich otec zistil, čo sa deje, 
viac než rok bol bez obedov, aby 

našetril dosť peňazí na to, aby 
mohol kúpiť stroj, ktorý by uľahčil 
žehlenie. Tým, že prejavil lásku 
svojej manželke, stanovil pre svo-
jich chlapcov príklad starostlivosti 
o rodinu. Starší Christofferson o 
tomto nežnom skutku povedal: 
„V tom čase som si neuvedomoval 
obeť a skutok lásky môjho otca 
pre moju mamu, ale teraz, keď to 
viem, hovorím si: ,To je muž.‘“ 4
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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 to, že sa navzájom milujeme 
a staráme sa o seba vnáša do 
nášho domova Ducha?


