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Spasiteľ povedal nám všetkým, ktorí prichádzame 
do smrteľnosti: „Na svete máte súženie“ ( Ján 16:33). 
Napriek tomu dal Svojim učeníkom počas Svojho 

smrteľného života tento úžasný prísľub: „Pokoj vám zane-
chávam, svoj pokoj vám dávam, nie ako svet dáva, vám 
ja dávam“ ( Ján 14:27). Je útechou vedieť, že tento prísľub 
osobného pokoja pretrváva aj v dnešnej dobe pre všet-
kých Jeho učeníkov.

Niektorí z nás bývajú v nádhernom a pokojnom prostre-
dí, napriek tomu však pociťujeme vnútorný nepokoj. Iní 
cítia uprostred veľkej osobnej straty, tragédie a neustálych 
skúšok pokoj a sú dokonale vyrovnaní.

Možno ste videli zázrak pokoja na tvári učeníka Ježiša 
Krista alebo ste ho počuli v jeho alebo jej slovách. Videl 
som to už mnohokrát. Niekedy to bolo v nemocničnej 
izbe, kde sa rodina zhromaždila okolo lôžka služobníka 
Božieho, ktorý bol blízko smrti.

Spomínam si, že som v nemocnici navštívil jednu ženu 
chorú na rakovinu len pár dní pred jej smrťou. Priviedol 
som so sebou moje dve mladé dcéry, pretože táto milá 
sestra bola kedysi ich učiteľkou Primáriek.

Okolo lôžka sa zhromaždila jej rodina, ktorá túžila byť 
s ňou v posledných okamihoch jej života na zemi. Všetci 
boli prekvapení, keď sa posadila na posteli. Načiahla sa 
k mojim dcéram a obidve ich predstavila osobitne každé-
mu členovi svojej rodiny. Hovorila o nich ako keby boli 
princezné, ktoré sa predstavujú na kráľovskom dvore. 

Našla spôsob, ako o každej osobe v miestnosti povedať 
niečo ako o Spasiteľovom učeníkovi. Stále si pamätám 
silu, nežnosť a lásku v jej hlase. A spomínam si, ako som 
bol prekvapený jej radostným úsmevom, dokonca i keď 
vedela, že jej čas sa kráti.

Dostala kňazské požehnanie na útechu, a potom nám 
dala všetkým živé svedectvo o tom, že Pánov prísľub 
pokoja je pravdivý: „Toto som vám povedal, aby ste mali 
pokoj vo mne. Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som 
premohol svet“ ( Ján 16:33).

Prijala Jeho pozvanie, tak ako môžeme my všetci, nech 
už sú naše skúšky a trápenia akékoľvek:

„Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; 
ja vám dám odpočinutie!

Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo 
som krotký a pokorný v srdci, a nájdete si odpočinutie 
duše“ (Matúš 11:28–29).

Pokoj a vyrovnanosť v trápeniach, ktoré prídu ku každé-
mu z nás, je možné nájsť iba keď nasledujeme Spasiteľa.

Modlitby sviatosti nám pomáhajú poznať, ako nájsť 
uprostred trápení života onen pokoj. Keď prijímame 
sviatosť, môžeme sa rozhodnúť, že budeme verní našim 
zmluvám nasledovať Ho.

Každý z nás sľubuje, že budeme pamätať na Spasiteľa. 
Môžete sa rozhodnúť na Neho pamätať spôsobom, ktorý 
najlepšie priblíži vaše srdce k Nemu. Pre mňa je to niekedy 
to, že Ho vo svojej mysli vidím, ako kľačí v Getsemanskej 
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záhrade alebo Ho vidím, ako volá na Lazara, aby vyšiel 
von z hrobu. Keď tak činím, cítim sa k Nemu blízko a cítim 
vďačnosť, ktorá do môjho srdca vnáša pokoj.

Tiež sľubujete, že budete dodržiavať Jeho prikázania. Sľu-
bujete, že na seba vezmete Jeho meno a budete Jeho sved-
kom. On sľubuje, že keď dodržiavate zmluvy, ktoré ste s Ním 
uzatvorili, Duch Svätý bude s vami. (Pozri NaZ 20:77, 79.)

Toto prináša pokoj najmenej dvomi spôsobmi. Duch 
Svätý nás čistí od hriechu vďaka uzmiereniu Ježiša Krista. 
A Duch Svätý nám môže poskytnúť pokoj, ktorý prichá-
dza, keď máme Boží súhlas a nádej večného života.

Apoštol Pavol hovoril o tomto úžasnom požehnaní: 
„Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, 
nežnosť, dobrotivosť, vernosť“ (Galatským 5:22).

Keď nebeskí poslovia oznamovali narodenie Spasiteľa, 
hlásali: „Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj “ (Lukáš 
2:14; zvýraznenie pridané). Vydávam svoje svedectvo, ako 
svedok Ježiša Krista, že Otec a Jeho Milovaný Syn posielajú 
Ducha, aby nám umožnili nájsť v tomto živote pokoj, nech 
už máme my a tí, ktorých milujeme akékoľvek skúšky.

UČENIE Z TOHTO POSOLSTVA

Prezident Eyring nás učí, že modlitby sviatosti nám 
môžu pomôcť poznať, ako nájsť vo svojom trápení pokoj. 
Pripomínajú nám, že keď dodržiavame svoje zmluvy, 
máme Boží prísľub, že Duch Svätý bude s nami. Premýšľaj-
te nad tým, že sa tých ktorých učíte spýtate, ako nám to, 
že máme Ducha Svätého s nami môže pomôcť mať pokoj. 
Tiež sa môžete podeliť o svoje myšlienky alebo skúsenosti 
s tým, ako vám Duch Svätý pomohol cítiť pokoj v trápení. 
Mohli by ste tých, ktorých učíte povzbudiť, aby tento týž-
deň počas sviatosti premýšľali nad týmto posolstvom.

MLÁDEŽ
Ako budete tento týždeň pamätať  
na Spasiteľa?

Prezident Eyring nás povzbudzuje „rozhodnúť sa na 
[Spasiteľ] pamätať spôsobom, ktorý najlepšie priblíži 

vaše srdce k Nemu“.

Ako na Neho počas týždňa vždy pamätáte (pozri NaZ 
20:77, 79)?

Máte nejaký obľúbený verš z písiem o Spasiteľovi? 
Mohli by ste si tento týždeň každý týždeň podčiarknuť 
iný verš a s niekým sa oň podeliť.

Keď sa cítite zle, spievate si cirkevnú alebo nejakú 
inú povzbudzujúcu pieseň? Možno si tento týždeň 
môžete vybrať nejakú, ktorá je o Spasiteľovi.

Premýšľate každý týždeň nad Spasiteľovým životom 
a Jeho zmiernou obeťou? Mohli by ste sa na sviatosť 
pripraviť tým, že si pripomeniete svoje rozhodnutia, 
ktoré ste učinili počas týždňa, aby ste vždy pamätali 
na Spasiteľa a činili pokánie z toho, keď to bolo pre vás 
namáhavé.

Modlíte sa každý deň za príležitosti, aby ste sa delili 
o evanjelium? Pokúste sa tento týždeň mať diskusie o 
evanjeliu, ktoré sa zamerajú na Spasiteľa. Mohli by ste 
vydať svedectvo o Spasiteľovi počas rodinného domáce-
ho večera alebo porozprávať priateľovi v škole o skúse-
nosti, ktorú ste mali na zhromaždení.

Dajte si za cieľ, že tento týždeň budete obzvlášť 
pamätať na Spasiteľa. Povedzte o svojom ciele rodičovi, 
súrodencovi, vedúcemu alebo priateľovi. Na konci týž-
dňa im porozprávajte, čo sa stalo. Obaja pocítite pokoj 
a šťastie, o ktorých hovoril prezident Eyring.

DETI
Poďte ku Kristovi

Spasiteľ nám prisľúbil, že keď pôjdeme k Nemu, 
budeme mať pokoj (pozri Matúš 11:28). To znamená, 

že budeme nasledovať Jeho príklad a pokúsime sa byť 
blízko Neho.

• Buďte počas sviatosti úctiví.
• Rozhodnite sa byť láskaví a nesúďte ostatných.
• Prečítajte si v písmach o Spasiteľovi.
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Boh vytvoril rodinu, aby nám pri-
niesla šťastie, aby nám pomohla 

učiť sa správne zásady v láskyplnom 
prostredí a aby nás pripravila na 
večný život.1 Prezident Russell M. 
Nelson, prezident Kvóra dvanástich 
apoštolov, o „veľkom pláne šťastia“ 
(Alma 42:8) povedal: „Tento plán 
hlása, že muži a ženy sú, ,aby mohli 
mať radosť‘“ [2. Nefi 2:25]. Táto radosť 
prichádza, keď sa rozhodneme žiť 
v súlade s Božím večným plánom.“ 2

Domov zameraný na Krista 
poskytuje najväčšie príležitosti na 
úspech. Starší Richard G. Scott (1928 
– 2015) z Kvóra dvanástich apoš-
tolov ho opisuje ako miesto, „kde 
sa vyučuje evanjelium“, kde rodiny 
môžu žiť „poslušným životom“ a 
stávajú sa „pevne zakorenenými 
v evanjeliu Ježiša Krista“ 3.

Prezident Henry B. Eyring, prvý 
radca v Prvom predsedníctve, pove-
dal: „Môžeme sa rozhodnúť, že uro-
bíme všetko, čo môžeme, aby sme 
priviedli moci nebeské do [svojej] 

Radosť v rodine spočíva  
v spravodlivosti

rodiny.“ A najviac podporujeme 
lásku, službu, poslušnosť a šťastie 
v našich domovoch tým, „keď [naše 
deti] počúvajú slovo Božie, a potom 
ho skúšajú vo viere. Ak tak činia, ich 
povaha sa zmení spôsobom, ktorý 
vytvára šťastie, o ktoré usilujú.“ 4

Domovy zamerané na Krista
V písmach máme príklad domo-

vov zameraných na Krista. Keď 
Nefiho otec Lechí zomrel, Nefi vzal 
svoju rodinu a tých, ktorí verili vo 
varovania a zjavenia Božie a ktorí 
počúvali Nefiho slová preč z kra-
jiny Lámánitov. Na tomto novom 
mieste mohli Nefiti zachovávať súdy, 
ustanovenia a prikázania Pána vo 
všetkých veciach, podľa zákona 
Mojžišovho (pozri 2. Nefi 5:6–10). 
Napriek tomu sa dokonca aj medzi 
Nefitmi niektorí napokon stali 
neposlušnými.

A hoci sa členovia našej rodiny 
niekedy môžu odlúčiť od spravodli-
vosti ako sa to stalo Nefitom, Starší 

Scott povedal, že domov zame-
raný na Krista stále „zabezpečí 
najlepšiu záruku pre pokoj a úto-
čisko v našich domovoch“. Uznal, 
že „vždy tu bude mnoho výziev či 
trápení, ale dokonca aj uprostred 
zmätku si môžeme užívať vnútor-
ný pokoj a hlboké šťastie“ 5.

Doplňujúce písma
3. Jánov 1:4; 1. Nefi 8:12;  
2. Nefi 5:27
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S modlitbou preštudujte tento materiál a vyhľadávajte inšpiráciu, aby ste vedeli, 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
Čo by sme mohli robiť, aby 
sme s našimi rodinami žili 
spravodlivejšie?


