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Keď som bol mladý, slúžil som v Cirkvi ako radca 
múdreho prezidenta okrsku. Neustále sa snažil 
ma učiť. Pamätám si jednu radu, ktorú mi raz dal: 

„Keď niekoho stretneš, správaj sa k nemu, ako keby mal 
vážne problémy, a vo viac ako polovici prípadov budeš 
mať pravdu.“ Považoval som ho za pesimistu. Dnes, o viac 
než 50 rokov vidím, ako dobre rozumel svetu a životu.

Všetci čelíme skúškam – niekedy veľmi ťažkým skúš-
kam. Vieme, že Pán nám dovolí, aby sme prechádzali 
skúškami, aby sme boli vyleštení a zdokonalení, aby 
sme tak mohli byť naveky s Ním.

Pán učil Proroka Josepha Smitha v žalári v Liberty, že 
odmena za to, že dobre vytrvá vo svojich skúškach mu 
pomôže kvalifikovať sa na večný život:

Syn môj, pokoj buď duši tvojej; protivenstvá tvoje 
a strasti tvoje potrvajú len malú chvíľku;

A potom, ak v tom dobre vytrváš, Boh ťa povýši na 
výsosti; zvíťazíš nad všetkými svojimi nepriateľmi (pozri 
NaZ 121:7 – 8).

Počas nášho života na nás dolieha toľko veľa vecí, že 
sa môže zdať ťažké dobre v tom vytrvať. Môže sa to zdať 
ťažké rodine, ktorá je závislá na úrode, keď neprší. Možno 
premýšľajú: „Ako dlho to môžeme vydržať?“ Môže sa to 
zdať ťažké pre mládež, ktorá odporuje stúpajúcej povodni 
špiny a pokušenia. Môže sa to zdať ťažké pre mladého 
muža, keď sa namáha získať vzdelanie alebo školenie, kto-
ré potrebuje na získanie práce, aby sa postaral o manželku 

a o rodinu. Môže sa to zdať ťažké pre človeka, ktorý 
nemôže nájsť prácu alebo stráca jednu prácu za druhou, 
ako keby prestalo všetko obchodovanie. Môže sa to zdať 
ťažké tým, ktorí čelia zhoršeniu zdravia a fyzickej sily, čo 
sa môže stať kedykoľvek počas nášho života, a môže sa 
to zdať ťažké i tým, ktorých milujú.

Ale milujúci Boh pred nás nepoložil tieto skúšky iba 
preto, aby zistil, či môžeme vytrvať v ťažkostiach, ale skôr 
preto, aby zistil, či v nich môžeme vytrvať dobre, a tak sa 
stať vyleštenými.

Prvé predsedníctvo učilo Staršieho Parleyho P. Pratta 
(1807 – 1857), keď bol novopovolaným členom Kvóra dva-
nástich apoštolov: „Si povolaný do diela, ktoré si vyžaduje 
tvoju plnú pozornosť; . . ., aby si sa stal vylešteným šípom. 
. . . Musíš vydržať veľa driny, veľa práce a veľa strát, aby si 
bol dokonale vyleštený. . . . Vyžaduje si to tvoj Nebeský 
Otec; pole je Jeho; dielo je Jeho; a On ťa . . . povzbudí . . . 
a podrží ťa nad vodou.“ 1

Pavol v liste Židom hovorí o ovocí, keď dobre vytr-
váme: „Pravda, nijaká prísna výchova, pokiaľ trvá, 
nezdá sa radostnou, ale žalostnou; potom však prináša 
ovocie pokoja a spravodlivosti tým, ktorých vycvičila.“ 
(Židom 12:11).

Naše skúšky a ťažkosti nám poskytujú príležitosť, aby 
sme sa učili a rástli a môžu dokonca zmeniť našu pod-
statu. Ak sa môžeme vo svojej vrcholnej núdzi obrátiť na 
Spasiteľa, naše duše môžu byť vyleštené, keď vytrváme.
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Odmena za to, že 
dobre vytrváme

Prezident Henry B. Eyring
Prvý radca v Prvom predsedníctve
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Takže prvá vec, na ktorú by sme mali pamätať je vždy 
sa modliť (pozri NaZ 10:5; Alma 34:19 – 29).

Druhou vecou je, aby sme sa neustále usilovali dodržia-
vať prikázania – nech už je okolo nás akékoľvek protiven-
stvo, pokušenie alebo rozruch (pozri Mosiáš 4:30).

Treťou rozhodujúcou vecou, ktorú máme robiť je slúžiť 
Pánovi (pozriNaZ 4:2; 20:31).

V službe Majstrovi Ho spoznáme a budeme Ho milo-
vať. Ak vytrváme v modlitbe a vo vernej službe, začneme 
vo svojom živote rozpoznávať Spasiteľovu ruku a vplyv 
Ducha Svätého. Mnohí z nás poskytovali po nejakú 
dobu takúto službu a pociťovali oné spoločenstvo. Ak 
sa v mysli vrátite späť do onej doby, spomeniete si, že 
vás zmenila. Pokušenie činiť zlo sa zdalo menšie. Túžba 
činiť dobro sa zvýšila. Tí, ktorí vás poznali najlepšie a 
milovali vás vám možno povedali: „Si láskavejší a trpezli-
vejší. Si ako vymenený.“

Neboli ste tým istým človekom. Zmenili ste sa vďaka 
uzmiereniu Ježiša Krista, pretože ste sa v dobe svojej skúš-
ky na Neho spoliehali.

Sľubujem vám, že Pán vám počas vašich skúšok príde 
na pomoc, ak Ho hľadáte a slúžite Mu a že vaša duša 
bude počas tohto procesu vyleštená. Vyzývam vás, aby 
ste vložili svoju dôveru v Neho počas všetkých svojich 
protivenstiev.

Viem, že Boh Otec žije a že počuje všetky naše mod-
litby a odpovedá na ne. Viem, že Jeho Syn, Ježiš Kristus, 
zaplatil cenu za všetky naše hriechy a že chce, aby sme 
prišli k Nemu. Viem, že Otec a Syn na nás dozerajú a že 
pre nás pripravili cestu, aby sme dobre vytrvali a aby sme 
opäť prišli domov.

POZNÁMKA:
1. Autobiography of Parley P. Pratt, vyd. Parley P. Pratt ml. (1979), 120.

UČENIE Z TOHTO POSOLSTVA

Všetci čelíme výzvam, ktoré skúšajú našu vieru a 
našu schopnosť vytrvať. Zvážte potreby a skúšky tých, 
ktorých učíte. Pred svojou návštevou by ste sa mohli 
modliť o vedenie, aby ste vedeli, ako im lepšie pomôcť, 
aby vytrvali dobre. Možno zvážite, že prediskutujete 

zásady aj písma, o ktorých sa zmieňuje prezident 
Eyring, vrátane modlitby, služby a zachovávania 
prikázaní. Môžete sa tiež podeliť o osobné zážitky 
o tom, ako ste boli požehnaní spôsobmi, ktoré vám 
pomohli dobre vytrvať.

MLÁDEŽ
Keď moja priateľka zomrela
Samantha Lintonová

V treťom ročníku strednej školy dostala moja pria-
teľka mozgovú aneurizmu a na druhý deň zomre-

la. Hoci som bola členkou Cirkvi, stále ma to trápilo. 
Celý svoj život som bola učená, že sa môžem s hocičím 
obrátiť na Nebeského Otca a na Spasiteľa, ale nikdy som 
ničím takýmto neprechádzala.

Plakala som celé hodiny a pokúšala som sa nájsť 
niečo – hocičo – čo by mi poskytlo pokoj. V noci po jej 
smrti som si otvorila spevník. Ako som obracala stránky, 
dostala som sa k piesni „Abide with Me; ’Tis Eventide“ 
(Zostaň so mnou dnes večer) (Hymns, č. 165). Tretia 
sloha ma zaujala:

Zostaň so mnou dnes večer,
noc bude osamelá,
ak nemôžem byť s tebou,
alebo v tebe nájsť moje svetlo.
Temnoty sveta sa desím,
ak by som zostal vo svojom dome.
Ó Spasiteľ, zostaň tejto noci so mnou;
hľa, dnes večer.

Táto sloha ma naplnila veľkým pokojom. Vedela 
som potom, že Spasiteľ môže so mnou zostať nielen 
onú noc, ale že tiež presne vie, ako sa cítim. Viem, že 
oná láska, ktorú som cítila z tej piesne mi nepomohla 
iba tej noci, ale pomohla mi počas mnohých ďalších 
ťažkostí, v ktorých som vytrvala.
Autorka žije v Utahu v USA.

Môžete si pieseň „Abide with Me; ’Tis Eventide“ 
stiahnuť na lds .org/ go/ 7176.
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„Ježiš dosiahol dokonalú jednotu 
s Otcom tým, že sa podriadil, v tele 
i v duchu, vôli Otca,“ učil Starší 
D. Todd Christofferson z Kvóra 
dvanástich apoštolov.

„. . . Istotne nebudeme v jednote 
s Bohom a s Kristom kým nebude 
Ich vôľa a záujem naším najväčším 
prianím. Takáto podriadenosť sa 
nedá dosiahnuť za jeden deň, ale 
Pán nás bude viesť skrze Ducha 
Svätého, ak sme ochotní, až kým sa 
časom bude môcť povedať, že On je 
v nás rovnako ako je Otec v Ňom.“ 1

Linda K. Burtonová, generálna 
prezidentka Združenia pomoci, 
učila o tom, ako pracovať na tejto 
jednote: „Uzatváranie a dodržia-
vanie našich zmlúv je vyjadrením 
nášho záväzku stať sa takými, ako 
je Spasiteľ. Ideálny stav je snažiť sa 
o prístup, ktorý je najlepšie opísa-
ný v niekoľkých vetách obľúbenej 
piesne: ,Pôjdem, kam chceš, aby 

Aby mohli byť jedno

som šiel. . . . Poviem, čoty chceš. . . . 
Budem takým, ako ty chceš.‘“ 2

Starší Christofferson nám tiež 
pripomenul, že „keď sa deň za 
dňom a týždeň po týždni snažíme 
kráčať podľa Kristovho príkladu, 
náš duch prevezme nadvládu, 
vnútorný boj ustane a pokušenia 
nás prestanú trápiť“ 3.

Neill F. Marriottová, druhá rad-
kyňa v generálnom predsedníctve 
Mladých žien, vydáva svedectvo 
o požehnaniach, ktoré prichádza-
jú, keď sa usilujeme spojiť svoju 
vôľu s vôľou Otcovou: „Robilo mi 
problémy vypudiť oné smrteľné 
prianie mať veci po svojom, keď 
som napokon zistila, že môj spô-
sob je oproti spôsobu Ježiša Krista 
taký nedostatočný, obmedzený 
a podradný. Cesta, ktorá vedie 
k šťastiu v tomto živote a večnému 
životu vo svete, ktorý príde [je cesta 
nášho Nebeského Otca].“ 4 Nech sa 

pokorne usilujeme o to, aby sme 
boli v jednote s naším Nebeským 
Otcom a Jeho Synom, Ježišom 
Kristom.

Dodatočné písma a informácie
Ján 17:20 – 21; Efezským 4:13; 
NaZ 38:27; reliefsociety .lds .org

POZNÁMKY:
1. D. Todd Christofferson, „That They May Be 

One in Us“, Liahona, november 2002, 72.
2. Linda K. Burtonová, „Sila, radosť 

a láska pochádzajúca z dodržiava-
nia zmlúv“, Generálna konferencia, 
október 2013, 151.

3. D. Todd Christofferson, „That They May 
Be One in Us“, 71.

4. Neill F. Marriottová, „Podriadenie našich 
sŕdc Bohu“, Generálna konferencia, 
október 2015.
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S modlitbou preštudujte tento materiál a vyhľadávajte inšpiráciu, aby ste vedeli, o čo 
sa máte podeliť. Ako porozumenie účelu Združenia pomoci pripraví dcéry Božie na 
požehnania večného života?

Zvážte toto
Ako nám to, že konáme Božiu 
vôľu pomáha, aby sme sa Mu 
viac podobali?

Viera, rodina, pomoc


