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Keď som raz v noci sedel pri lôžku môjho otca, 
hovoril o svojom detstve. Rozprával o láske svojich 
rodičoch v ťažkých časoch a o láske Nebeského 

Otca a Spasiteľa. Vedel som, že zomiera na rakovinu, a tak 
som nebol prekvapený, že niekedy sa jeho pocity lásky a 
láskavosti k Nebeskému Otcovi miešali s tými, ktoré cítil 
k svojmu pozemskému otcovi. Môj otec často hovoril, 
že keď sa modlil, myslel si, že vidí vo svojej mysli úsmev 
Nebeského Otca.

Jeho rodičia ho vlastným príkladom učili, že modlitba 
je rozhovor s Bohom a že Boh mu s láskou odpovie. 
Tento príklad potreboval až do konca. Keď začal mať 
veľké bolesti, našli sme ho, ako ráno kľačí pri posteli. Bol 
príliš slabý na to, aby sa dostal späť do postele. Povedal 
nám, že sa modlil, aby sa spýtal Nebeského Otca, prečo 
musí tak veľmi trpieť, keďže sa vždy snažil byť dobrým. 
Povedal, že počul láskavú odpoveď: „Boh potrebuje 
odvážnych synov.“

A tak bojoval až do konca, dôverujúc v to, že Boh ho 
miluje, počúva ho a pozdvihne ho. Bol požehnaný tým, 
že vedel už od začiatku, že milujúci Boh je na dosah 
modlitby, a nikdy na to nezabudol.

Kvôli tomu Pán učil rodičov: A oni tiež budú učiť svoje 
deti modliť sa a kráčať vzpriamene pred Pánom (pozri 
NaZ 68:28).

Evanjelium Ježiša Krista bolo znovuzriadené – s Knihou 
Mormonovou a všetkými kľúčmi kňazstva, ktoré môžu 

spojiť rodiny – vďaka tomu, že sa Joseph Smith ako chla-
pec modlil vo viere. Túto vieru získal v milujúcej a vernej 
rodine.

Pred dvadsiatimi rokmi dal Pán rodinám túto radu 
v dokumente „Rodina: Prehlásenie svetu“ od Prvého pred-
sedníctva a Kvóra dvanástich apoštolov: „Úspešné manžel-
stvá a rodiny sú založené a udržiavané na zásadách viery, 
modlitby, pokánia, odpustenia, úcty, lásky, súcitu, práce 
a prospešných oddychových činností.“ 1

Naša vďačnosť rodine proroka Josepha Smitha za jeho 
výchovu je veľmi veľká. Jeho rodina je nielen zobrazením 
viery a modlitby, ale tiež pokánia, odpustenia, úcty, lásky, 
súcitu, práce a prospešných oddychových činností.

Nasledujúce pokolenie vás možno bude nazývať požeh-
nanými kvôli vášmu príkladu modlitby v rodine. Možno 
nevychováte úžasného služobníka Božieho, ale skrze vaše 
modlitby a príklad vernej pomoci Pána Ježiša Krista vycho-
váte dobrých a milovaných učeníkov.

Modlitba bude podstatou všetkého, čo si možno vybe-
riete a budete robiť, aby ste pomohli Pánovi. Očividne sú 
medzi nami obyčajní ľudia, ktorí, keď sa modlia, inšpirujú 
ostatných, aby otvorili svoje oči a zistili, kto je tam. Aj vy 
sa môžete stať takým človekom.

Premýšľajte o tom, čo môžete znamenať pre tých, ktorí 
spolu s vami kľačia pri rodinnej modlitbe. Keď cítia, že 
hovoríte s Bohom vo viere, ich viera v to, že tiež môžu ho-
voriť s Bohom vzrastie. Keď sa modlíte, aby ste poďakovali 
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Bohu za požehnania, o ktorých vedia, že ich máte, ich 
viera v to, že ich Boh miluje, že odpovedá na vaše mod-
litby a zodpovie aj tie ich porastie. Toto sa počas rodin-
nej modlitby môže stať iba vtedy, ak ste už predtým mali 
takúto skúsenosť počas osobnej modlitby.

Stále som požehnaný tým, že som mal otca a mamu, 
ktorí hovorili s Bohom. Ich príklad moci modlitby v rodine 
stále požehnáva pokolenia, ktoré prišli po nich.

Moje deti a vnúčatá sú každý deň požehnané príkladom 
mojich rodičov. Bola im odovzdaná viera v to, že milujúci 
Boh počúva modlitby a odpovedá na ne. Aj vy môžete vo 
svojej rodine zanechať takéto dedičstvo. Modlím sa, aby ste 
tak urobili.

POZNÁMKA
1. „Rodina: Prehlásenie svetu“, Slovak 35602 176.

OSLÁVTE 20. VÝROČIE PREHLÁSENIA O RODINE

„Rodina: Prehlásenie svetu“ vyučuje zásady, ktoré 
sú v dnešnej dobe rovnako aktuálne ako tomu bolo 
23. septembra 1995, keď boli prvýkrát prezentované. 
Zvážte to, že vyzvete jednotlivcov či rodiny, ktoré učíte, 
aby oslávili 20. výročie prehlásenia tým, že:

1.  Napíšu si zásady z tohto prehlásenia, ktoré majú pre 
nich zvláštny význam. (Všimnite si, ako to robí prezident 
Eyring v tomto posolstve s modlitbou.)

2.  Budú diskutovať o tom, ako ich môže každá zásada 
požehnať teraz i v budúcnosti.

3.  Stanovia si zvláštne ciele, aby začlenili tieto zásady 
do svojho života a podelili sa o ne s ostatnými.

MLÁDEŽ
Práca na modlitbe

Prezident Eyring učí, že vaša rodina môže byť požeh-
naná tým, že vy máte silný vzťah s Nebeským Otcom. 

Môžete zlepšiť svoj vzťah s Ním tým, že zlepšíte svoje 
modlitby! Tu je niekoľko nápadov, ako to urobiť:

Skôr ako sa začnete modliť, vyhraďte si niekoľko 
minút na to, aby ste premýšľali nad tým, čo chcete 
povedať. Premýšľajte nad otázkami, ktoré možno máte, 
alebo nad vecami, ktoré vás trápia – môžete si ich do-
konca zapísať, aby ste ich nezabudli. Tento čas využite 
tiež na to, aby ste si vyčistili myseľ od každodenného 
ruchu, aby ste sa tak mohli sústrediť na jemné pobáda-
nia Ducha Svätého. Ak má vaša myseľ tendenciu počas 
modlitby odbiehať, pokúste sa predstaviť si Nebeského 
Otca, ako počúva. Hovorte konkrétne. Na konci mod-
litby si nechajte niekoľko minút na to, aby ste počúvali 
nabádania Ducha. Svoje pocity si môžete zapísať do 
denníka.

Pamätajte, že modlitba je určitý druh práce, takže sa 
nebojte, ak potrebujete cvik alebo ak sa to zdá ťažké! 
Vaše úsilie pri modlitbe vám pomôže vytvoriť si vzťah s 
Bohom, ktorý požehná ďalšie pokolenia.

DETI
Pripomienka modlitby

Prezident Eyring učí, že je dôležité modliť sa spolu s 
rodinou. Keď sa budete každý deň modliť, môžete 

byť vašej rodine príkladom. Tiež im môžete pripomínať, 
aby ste sa každý deň spolu modlili. Pamätajte na tento 
citát z jedného príhovoru prezidenta Eyringa: „Nebe-
ský Otec počuje vaše modlitby. Miluje vás. Pozná vaše 
meno“ („Pokračujúce zjavenie“, Generálna konferencia 
október 2014, 90). Napíšte tento citát na kartičku alebo 
kúsok papiera a umiestnite ho tam, kde ho môže vidieť 
celá rodina. Týmto spôsobom si môžete vždy pripomí-
nať, že Nebeský Otec vás chce počuť!
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Toto je súčasť série posolstiev navštevu-
júceho učenia, ktoré obsahujú božské 
vlastnosti Spasiteľa.

Písma nás učia, že Ježiš Kristus 
obdržal všetku moc, v nebi i na 

zemi, a sláva Otcova bola s ním 
(pozri NaZ 93:17). Starší M. Russell 
Ballard z Kvóra dvanástich apoš-
tolov povedal, že touto mocou 
náš Spasiteľ stvoril nebesia a zem, 
vykonal zázraky a vydržal bolesť 
v Getsemanoch a na Kalvárii.1 Keď 
tomu začíname rozumieť, naša 
viera v Krista vzrastie a staneme 
sa silnejšími.

Keď uzatvárame a zachovávame 
chrámové zmluvy, Pán nás žehná 
Svojou mocou. Linda K. Burtonová, 
generálna prezidentka Združenia 
pomoci povedala: „Dodržiavanie 
zmlúv posilňuje, upevňuje a ochra-
ňuje. . . . Nedávno som spoznala 
novú priateľku. Svedčila o tom, že 
potom ako dostala obdarovanie 
v chráme, cítila sa posilnená silou 
odolávať pokušeniam, s ktorými 
dovtedy zápasila.“ 2

Božské vlastnosti Ježiša Krista: 
Mocný a plný slávy

Nefi vydáva svedectvo o sile 
zmluvy: „Ja, Nefi, som uzrel moc 
Baránka Božieho, ako zostúpila 
. . . na ľud zmluvy Pánovej, . . . 
a boli ozbrojení spravodlivosťou 
a mocou Božou vo veľkej sláve“ 
(1. Nefi 14:14).

Doplňujúce písma
Jeremiáš 51:15; Zjavenie 1:6; 
Jákob 4:6 – 7; Mosiáš 3:17

Z písiem
Ježiš Kristus, súc naplnený 

súcitom k Marte i Márii, vzkriesil 
ich brata Lazara z mŕtvych mocou 
Božou, ktorú vlastnil.

Ježiš prišiel do domu Márie a 
Marty až vtedy, keď bol Lazar už 
štyri dni v hrobe. Prišli k Lazarovmu 
hrobu a Ježiš prikázal, aby odstrá-
nili kameň, ktorý zakrýval vchod 
do hrobky. Ježiš povedal Marte: „Či 
som ti nepovedal: Ak budeš veriť, 
uvidíš slávu Božiu?“ Potom sa modlil 
k Bohu Otcovi a „zavolal silným 
hlasom: Lazar, poď von!

I vyšiel ten mŕtvy, zviazaný 
plátnom na nohách i na rukách.“ 
(Pozri Ján 11:1 – 45.) Spasiteľ 
používa Svoju moc na to, aby nás 
vykúpil a posilnil. Keď pamätáme 
na to, že On je plný moci a slávy, 
naša viera v Neho porastie.
POZNÁMKY:
1. Pozri M. Russell Ballard, „Toto je dielo 

moje a sláva moja“, Generálna konferen-
cia, apríl 2013, 26.

2. Linda K. Burtonová, „Sila, radosť a láska 
pochádzajúca z dodržiavania zmlúv“, 
Generálna konferencia, október 2013, 151.
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Zvážte toto

Ako nás moc Božia vyzbrojuje 
mocou a slávou?

S modlitbou preštudujte tento materiál a snažte sa zistiť, o čo sa máte podeliť.  
Ako zvýši porozumenie božských vlastností Spasiteľa vašu vieru v Neho a požehná tie,  
na ktoré dohliadate pomocou navštevujúceho učenia? Viac informácií nájdete na  
reliefsociety.lds.org.

Viera, rodina, pomoc


