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Prezident Thomas S. Monson učil: „Tá najväčšia 
lekcia, ktorú sa môžeme naučiť v smrteľnosti je, 
že keď Boh hovorí, a my poslúchneme, vždy 

budeme v poriadku.“ 1

Tiež budeme požehnaní. Ako povedal prezident 
Monson počas poslednej generálnej konferencie: „Keď 
dodržiavame prikázania, naše životy budú šťastnejšie, 
budú nás viac napĺňať a budú menej komplikované. 
Budeme ľahšie znášať svoje ťažkosti a problémy a obdrží-
me [Bohom] prisľúbené požehnania.“ 2

V nasledujúcich výňatkoch z učení prezidenta  
Monsona ako prezidenta Cirkvi nám pripomína,  
že prikázania sú tým najistejším vodidlom k šťastiu  
a pokoju.

Návod na cestu
„Božie prikázania nie sú dané na to, aby nás znechu-

covali alebo aby sa stali prekážkou nášho šťastia. Opak 
je pravdou. Ten, kto nás stvoril a kto nás dokonale milu-
je vie presne ako potrebujeme žiť svoj život, aby sme 
získali najväčšie možné šťastie. Poskytuje nám pokyny, 
ktoré, ak ich nasledujeme, nás povedú bezpečne po tej-
to často nebezpečnej smrteľnej púti. Pamätajme na slová 
známej piesne: ,Dodržiavaj prikázania! V nich je bezpe-
čie, v nich je pokoj‘ [pozri „Keep the Commandments“, 
Hymns, č. 303].“ 3

Sila a poznanie
„Poslušnosť je znakom prorokov; v priebehu vekov 

im poskytuje silu a poznanie. Je veľmi dôležité, aby sme 
si uvedomili, že na tento prameň sily a poznania máme 
nárok aj my. Dnes je ľahko dostupný pre každého z nás, 
ak poslúchame Božie prikázania. . . .

„Poznanie, o ktoré sa snažíme, odpovede, po ktorých 
túžime a silu, s ktorou si dnes prajeme čeliť výzvam zloži-
tého a meniaceho sa sveta môžeme získať vtedy, keď sme 
skutočne ochotní poslúchať Pánove prikázania.“ 4

Zvoľte si poslúchať
„Zmyslom našej doby je tolerancia. Časopisy a televízia 

vysielajú portréty hviezd filmového neba, športových hrdi-
nov – tých, ktorých sa mladí ľudia snažia napodobňovať 
– ako ignorujú Božie zákony a ako sa chvastajú hriešnymi 
praktikami, ktoré zdanlivo nemajú zlý dopad. Neverte im! 
Existuje čas zúčtovania – dokonca kniha „má dať – dal“. 
Každá popoluška má svoju polnoc – ak nie v tomto živote, 
tak v tom nasledovnom. Súdny deň príde ku všetkým. . . . 
Ja vás prosím, zvoľte si poslúchať.“ 5

Radosť a pokoj
„Občas môžete mať pocit, že ľudia zo sveta si užívajú 

omnoho viac zábavy než vy. Niektorí z vás možno cítite, 
že vás kódex správania, ktorého sa v Cirkvi pridržiavame, 
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obmedzuje. Bratia a sestry, ja však prehlasujem, že nee-
xistuje nič, čo nám môže priniesť viac radosti do života 
či viac pokoja do duše, než Duch, ktorého môžeme 
obdržať vtedy, keď nasledujeme Spasiteľa a dodržiavame 
prikázania.“ 6

Kráčajte vzpriamene
„Vydávam vám svedectvo, že nám sľúbené požehnania 

sú nepredstaviteľné. Aj keď sa zbiehajú temné mračná, aj 
keď padá na náš dážď, naše poznanie evanjelia, naša láska 
k Nebeskému Otcovi a k nášmu Spasiteľovi nám dodá 
útechu a podporí nás, a prinesie nám do sŕdc radosť, ak 
kráčame vzpriamene a dodržiavame prikázania. Nebude 
ničoho na tomto svete, čo by nás mohlo poraziť.“ 7

Nasledujte Spasiteľa
„Kto bol tento Muž bolesti, znalý zármutku? Kto je tento 

Kráľ slávy, tento Pán mocností? On je náš Majster. On je 
naším Spasiteľom. On je Synom Božím. On je pôvodcom 
Spásy. Dáva nám znamenie: ‚Nasleduj ma.‘ Učí nás: ‚Choď 
a rob podobne.‘ Nalieha: ‚Dodržiavaj prikázania moje.‘

Nasledujme Ho. Napodobňujme Jeho príklad. Poslú-
chajme Jeho slová. Tým, že to budeme robiť Mu dáme 
božský dar vďačnosti.“ 8

POZNÁMKY:
1. „They Marked the Path to Follow“, Liahona, október 2007, 5.
2. „Dodržiavajte prikázania“, Generálna konferencia, október 2015.
3. „Dodržiavajte prikázania“.
4. „Poslušnosť prináša požehnania“, Generálna konferencia, apríl 2013, 125.
5. „Verte, poslúchajte a vytrvajte“, Generálna konferencia, apríl 2012, 108.
6. „Stáť na svätých miestach“, Generálna konferencia, október 2011, 109.
7. „Buďte dobrej mysli“, Generálna konferencia, apríl 2009, 92.
8. „Finding Joy in the Journey“, Liahona, november 2008, 88.

UČENIE Z TOHTO POSOLSTVA
Prezident Monson nás učí o mnohých požehna-

niach, ktoré môžeme obdržať tým, že sme poslušní, 
vrátane sily, poznania, radosti a pokoja. Zvážte, že sa 
tých, ktorých učíte spýtate, ako sú požehnaní tým, že 
dodržiavajú prikázania. Mohli by ste ich povzbudiť, 
aby pokračovali v tom, že budú premýšľať nad svojimi 
požehnaniami a zapíšu si svoje myšlienky a skúsenosti 
do denníka. Tiež by ste ich mohli povzbudiť, aby Bohu 
preukazovali vďačnosť za svoje požehnania tým, že 
budú neustále poslušní.

MLÁDEŽ
Ohne a lekcie poslušnosti

Prezident Thomas S. Monson raz rozprával o tom, 
kedy sa naučil o dôležitosti o poslušnosti. Keď mal 

osem rokov, spolu s rodinou boli na chate v horách. 
Spolu so svojím priateľom chceli vyčistiť lúku, aby na nej 
mohli založiť oheň. Pokúšali sa vytrhať trávu ručne, tým, 
že ju trhali a šklbali tak silno, ako len vládali, ale všet-
ko čo mali boli len ruky plné buriny. Prezident Monson 
vysvetlil: „A potom mi v mojej osemročnej mysli napadlo 
to, o čom som si myslel, že je geniálne riešenie. Povedal 
som Dannymu: ,Všetko, čo musíme urobiť je tú burinu 
zapáliť. Jednoducho v tej burine vypálime kruh!‘“

Dokonca i keď vedel, že nemôže používať zápalky, 
bežal pre ne do chaty a spolu s Danym založili na lúke 
malý ohník. Očakávali, že zhasne sám od seba, ale namies-
to toho z toho vznikol veľký a nebezpečný oheň. Spolu 
s Danym bežali po pomoc a a čoskoro pribehli dospelí, aby 
oheň uhasili skôr, než sa dostane ku stromom.

Prezident Monson pokračoval: „S Dannym sme v ten 
deň dostali niekoľko ťažkých, ale dôležitých ponaučení 
– ku ktorým tiež patrila aj dôležitosť poslušnosti.“ (Pozri 
„Poslušnosť prináša požehnania“, Generálna konferen-
cia, apríl 2013, 125.)

Museli ste sa aj vy, podobne ako prezident Monson, 
naučiť lekciu o poslušnosti zložitým spôsobom? Aké 
ciele si môžete stanoviť, aby ste v budúcnosti mohli byť 
vďaka poslušnosti v bezpečí?

DETI
Zvoľte správne

Keď si zvolíme správne, privedie nás to bližšie k 
Nebeskému Otcovi a k Ježišovi Kristovi. Tiež nám 

to pomáha, aby sme boli šťastní a v bezpečí. Zakrúžkuje 
spôsoby, ktorými si môžete zvoliť správne.

Podvádzať v škole
Čítať písma
Chodiť na zhromaždenia
Hrať sa dobré hry
Biť sa so súrodencami
Slúžiť druhým
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Carole M. Stephensová, prvá 
radkyňa v generálnom predsed-

níctve Združenia pomoci povedala: 
„V slovách piesne „The Family Is 
of God“ (Rodina je od Boha) . . . 
sme si pripomenuli čistú náuku. 
Nenaučili sme sa len to, že rodina je 
od Boha, ale tiež, že každý z nás je 
súčasťou Božej rodiny. . . .

Otcov plán pre Jeho deti je plán 
lásky. Je to plán na zjednotenie Jeho 
detí – Jeho rodiny – s Ním.“ 1

Starší L. Tom Perry (1922–2015) 
z Kvóra dvanástich apoštolov pove-
dal: „Tiež veríme, že silné tradič-
né rodiny nie sú len základnými 
jednotkami stabilnej spoločnosti, 
stabilnej ekonomiky a stabilnej kul-
túry hodnôt, ale že sú tiež základ-
nými jednotkami večnosti, Božieho 
kráľovstva a Božej vlády.

Veríme, že organizácia a vláda 
nebies bude postavená na rodinách 
a širších rodinách.“ 2

„Každá z nás, nezáležiac na tom, 
či sme slobodné či vydaté, alebo 

Rodina je ustanovená Bohom

na tom, koľko máme detí, môže 
byť obrancom Pánovho plánu 
opísanom v prehlásení o rodine“, 
povedala Bonnie L Oscarsonová, 
generálna prezidentka Mladých 
žien. „Ak je to Pánov plán, mal by 
to tiež byť náš plán!“ 3

Doplňujúce písma
NaZ 2:1–3; 132:19

Náuka o rodine
Sestra Julie B. Becková, bývalá 

generálna prezidentka Združenia 
pomoci učila, že teológia rodiny 
je založená na stvorení, páde a na 
uzmierení Ježiša Krista.

„Stvorenie zeme poskytlo rodi-
nám miesto na život. Boh stvoril 
muža a ženu, ktorí boli dvomi 
základnými polovičkami rodiny. 
Súčasťou plánu Nebeského Otca 
bolo, že Adam a Eva boli spečatení 
a vytvorili večnú rodinu.

. . . Pád im umožnil, aby mali 
synov a dcéry.

[Kristovo] uzmierenie umožni-
lo, aby boli rodiny spolu speča-
tené na večnosť. To im umožnilo 
mať večný rast a dokonalosť. Plán 
šťastia, tiež nazývaný plán spásy, 
je plánom pre rodiny. . . .

. . . Toto je náuka Kristova. . . . 
Bez rodiny nie je žiadny plán; 
nie je žiadny dôvod pre smrteľný 
život.“ 4

POZNÁMKY:
1. Carole M. Stephensová, „Rodina je od 

Boha“, Generálna konferencia, apríl 
2015, 151.

2. L. Tom Perry, „Prečo na manželstve a na 
rodine záleží – všade na svete“, Generálna 
konferencia, apríl 2015, 26.

3. Bonnie L. Oscarsonová, „Obrancovai  
Prehlásenia o rodine“, Generálna  
konferencia apríl 2015, 155.

4. Julie B. Becková, „Teaching the Doctrine of 
the Family“, Liahona, marec 2011, 32, 34.
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S modlitbou preštudujte tento materiál a vyhľadávajte inšpiráciu, aby ste vedeli, o čo 
sa máte podeliť. Ako porozumenie prehlásenia „Rodina: Prehlásenie 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
Prečo je rodina najdôležitejšou 
jednotkou v čase a vo večnosti?


