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Počas každého zhromaždenia sviatosti máme výsa-
du, že sľubujeme Nebeskému Otcovi, že budeme 
vždy pamätať na Spasiteľa a dodržiavať Jeho priká-

zania, aby sme tak mali Jeho Ducha, aby bol s nami (pozri 
Moroni 4:3; 5:2; NaZ 20:77, 79). Keď berieme Jeho meno 
na seba, prirodzene na Neho pamätáme. Činíme tak mno-
hými spôsobmi, ale najmä vtedy, keď slúžime ostatným v 
Jeho mene, čítame Jeho sväté slová a modlíme sa, aby sme 
zistili, čo by chcel, aby sme robili.

Mne sa to stalo, keď som vykonával krst jedného mla-
dého muža. Vedel som, že som bol povolaný Spasiteľový-
mi vysvätenými služobníkmi ako misionár, aby som učil 
Jeho evanjelium a aby som svedčil o Ňom a o Jeho pravej 
Cirkvi. Spolu s mojím misionárskym spoločníkom sme 
sľúbili onému mladému mužovi, že bude očistený skrze 
moc uzmierenia Ježiša Krista, keď bude s vierou v Spasite-
ľa činiť pokánie a bude pokrstený jedným z Jeho oprávne-
ných služobníkov.

Keď som oného mladého muža vyzdvihol z vôd krsti-
teľnice, zašepkal mi do ucha: „Som čistý, som čistý.“ V tom 
okamihu som si spomenul na Spasiteľov krst v rieke Jordán, 
ktorý vykonal Ján Krstiteľ. Ba čo viac, spomenul som si, že 
vykonávam spásne dielo vzkrieseného a živého Spasiteľa – 
ktoré navštívil Duch Svätý, tak ako sa to stalo Jánovi.

Pamätať na Spasiteľa môže byť pre mňa a pre každé-
ho z nás viac než len spoliehať sa na naše poznanie a 

skúsenosti, ktoré s Ním máme. Môžeme každý deň činiť 
rozhodnutia, ktoré nás v prítomnosti priblížia k Nemu.

Tým najjednoduchším môže byť čítanie písiem. Tým že 
tak činíme, môžeme sa cítiť k Nemu bližšie. Tú najväčšiu 
blízkosť cítim najčastejšie vtedy, keď čítam Knihu Mormo-
novu. Počas prvých minút, keď si čítam kapitoly v 2. Nefi, 
počujem vo svojej mysli hlasy Nefiho a Lechího, ktorí 
opisujú Spasiteľa, ako keby Ho poznali osobne. Prichádza 
pocit blízkosti.

Vy máte možno iné miesta v písmach, ktoré vás k 
Nemu približujú. Ale nech už čítate slovo Božie kdekoľvek 
a kedykoľvek, s pokorným a skutočným zámerom pamä-
tať na Spasiteľa, vaše prianie vziať Jeho meno na seba v 
každodennom živote vzrastie.

Toto prianie zmení spôsob, akým slúžite v Pánovej 
Cirkvi. Budete sa modliť k Nebeskému Otcovi o pomoc pri 
zvelebovaní toho, čo sa vám zdá ako nevýznamné povola-
nie. Pomoc, o ktorú budete žiadať je schopnosť zabudnúť 
na seba a zamerať sa viac na to, čo si Spasiteľ želá pre 
tých, ktorým slúžite.

Cítil som Jeho ruku a Jeho blízkosť v mojej službe svo-
jim deťom, keď som sa modlil za to, aby som vedel, ako im 
mám pomôcť nájsť oný pokoj, ktorý prináša iba evanje-
lium. V takýchto okamihoch som sa menej staral o to, či 
ma uvidia ako úspešného rodiča, ale mal som hlboko na 
pamäti úspech a blaho svojich detí.
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Stať sa  
pravými učeníkmi

Prezident Henry B. Eyring
Prvý radca v Prvom predsedníctve
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Prianie dať tým, ktorým slúžime to, čo by im dal Spa-
siteľ vedie k modlitbám, ktoré sú úpenlivou prosbou k 
Nebeskému Otcovi, skutočne v mene Ježiša Krista. Keď 
sa modlíme týmto spôsobom – v Spasiteľovom mene, s 
vierou v Neho – Otec odpovie. Pošle Ducha Svätého, aby 
nás viedol, utešil a povzbudil. Pretože Duch vždy vydáva 
svedectvo o Spasiteľovi (pozri 3. Nefi 11:32, 36; 28:11; Eter 
12:41), naša schopnosť milovať Pána z celého srdca, mysle 
a sily rastie (pozri Marek 12:30; Lukáš 10:27; NaZ 59:5).

Požehnania každodenného a súčasného pamätania budú 
prichádzať pomaly a neochvejne, keď Mu slúžime, hodu-
jeme na Jeho slove a modlíme sa vo viere v Jeho meno. A 
toto pamätanie nás vytvaruje, aby sme sa stali pravými uče-
níkmi Pána Ježiša Krista v Jeho kráľovstve na tejto zemi – a 
neskôr s Jeho Otcom v úžasnom svete, ktorý príde.

UČENIE Z TOHTO POSOLSTVA

Prezident Eyring nám radí, aby sme vždy pamätali na 
Spasiteľa tým, že budeme činiť každodenné rozhodnu-
tia, aby sme sa k Nemu priblížili. Mohli by ste si s tými, 
ktorých učíte, prečítať modlitby sviatosti, ktoré načrtá-
vajú zmluvu vždy na Neho pamätať (pozri Moroni 4:3; 
5:2; NaZ 20:77, 79). Zvážte, že vyzvete tých, ktorých učí-
te, aby si zapísali zoznam vecí, ktoré môžu robiť každý 
deň, aby pamätali na Spasiteľa. Mohli by ste tiež zvážiť, 
že ich vyzvete, aby sa modlili k Nebeskému Otcovi za 
úspech a blaho každého človeka. Zvážte, že sa budete 
podobným spôsobom modliť za nich.

MLÁDEŽ
Pamätať na Pána každý deň

Priatelia, domáce práce, domáce úlohy, televízia – je 
toľko vecí, ktoré si vyžadujú našu pozornosť. Ale kaž-

dý týždeň sľubujeme Nebeskému Otcovi, že budeme vždy 
pamätať na Jeho Syna, Ježiša Krista (pozri NaZ 20:79).

Prezident Eyring hovorí, že môžeme „každý deň činiť 
rozhodnutia“, ktoré nám pomôžu pamätať na Spasiteľa. 
Zvážte, že si tento mesiac dáte za cieľ, že budete každý 
deň viac pamätať na Spasiteľa. Mohli by ste si urobiť 
kalendár a zaviazať sa urobiť každý deň jednu vec, aby ste 
si s Ním vybudovali vzťah. Prezident Eyring vymenúva veci 
ako čítanie písiem, modlenie sa vo viere a slúženie Spasi-
teľovi a druhým. Tiež k nim patrí písanie denníka, chode-
nie na zhromaždenia, počúvanie generálnej konferencie, 
návšteva chrámu, spievanie náboženských piesní – a 
zoznam pokračuje! Keď každý deň pamätáme na Spasi-
teľa, prezident Eyring nám sľubuje, že „požehnania . . . 
budú prichádzať pomaly a neochvejne . . . [a] vytvarujú 
nás, aby sme sa stali pravými učeníkmi Pána Ježiša Krista“.

DETI
Veľa lásky

Keď čítame písma alebo sa modlíme, môžeme cítiť, ako 
veľmi nás Nebeský Otec a Ježiš Kristus milujú. Nakresli-

te do veľkého srdca maličké srdiečka. Vždy, keď sa modlíte 
alebo čítate písma, jedno vyfarbite. Čo ešte môžete urobiť, 
aby ste sa cítili bližšie k Nebeskému Otcovi a Ježišovi?
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„V skutočnosti žiadne dokonalé 
rodiny neexistujú . . .,“ povedal 

prezident Dieter F. Uchtdorf, druhý 
radca v Prvom predsedníctve. „Nech 
už vaša rodina čelí akýmkoľvek 
problémom, nech už musíte urobiť 
čokoľvek, aby ste ich vyriešili, rieše-
ním je od začiatku do konca pravá 
láska, čistá láska Kristova.“ 1

O tých, ktorí sa plne nezapájajú 
do evanjelia, Linda K. Burtonová, 
bývalá generálna prezidentka Zdru-
ženia pomoci, povedala: „Nebeský 
Otec miluje všetky Svoje deti. . . . 
Nezáležiac na tom, kde sú – na 
ceste, či mimo nej – chce, aby prišli 
späť domov.“ 2

„Nech už sú [vaše deti] akokoľvek 
zanovité, . . . keď k nim hovoríte 
alebo sa s nimi rozprávate, nečiňte 
tak v hneve, s krutosťou, s duchom 
odsúdenia,“ učil prezident Joseph F. 
Smith (1838–1918). „Hovorte k nim 
láskavo.“ 3

Obklopiť láskou tých, ktorí blúdia

Starší Brent H. Nielson zo Sedem-
desiatnikov znova zopakoval Spasite-
ľov pokyn tým, ktorí majú 10 grošov 
a jeden stratia: „Hľadajte, dokiaľ ho 
nenájdete. Keď je tým strateným váš 
syn alebo vaša dcéra, váš brat alebo 
vaša sestra, . . . po všetkom tom, čo 
môžeme urobiť, milujeme onú osobu 
z celého srdca. . . .

Kiež vy a ja obdržíme zjavenie, 
aby sme vedeli, ako najlepšie pristu-
povať k tým v našom živote, ktorí sa 
stratili, a ak je to nutné, mali trpez-
livosť a lásku nášho Otca v Nebi a 
Jeho Syna, Ježiša Krista, zatiaľ čo 
máme radi márnotratného syna, 
vyzeráme ho a čakáme na neho.“ 4

Prezident Henry B. Eyring, prvý 
radca v Prvom predsedníctve, pove-
dal: „S vierou som sa modlil, aby 
sa niekto, koho som mal rád, snažil 
pocítiť moc uzmierenia. S vierou 
som sa modlil, aby mu ľudskí anjeli 
prišli na pomoc, a oni prišli.

Boh pripravuje prostriedky pre 
záchranu každého zo Svojich detí.“ 5

Dodatočné písma a informácie
Matúš 18:12; Alma 31:35;  
3. Nefi 13:32; NaZ 121:41–42
reliefsociety .lds .org
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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 môžeme neustále ukazovať 
pravú lásku tým, ktorí nechcú žiť 
podľa zásad evanjelia?

Viera, rodina, pomoc


