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Na začiatku svojej misie, keď som ako mladý misionár slúžil v Uruguaji a Paraguaji, som si 
uvedomil jednu z veľkých príťažlivých síl pre tých, ktorí sa chcú dozvedieť viac o Cirkvi 
Ježiša Krista Svätých neskorších dní, ktorou bol ich záujem o našu náuku o rodine. 
V skutočnosti, od znovuzriadenia Cirkvi Ježiša Krista boli hľadači pravdy, ktorí sa zaujímali 
o Cirkev, priťahovaní k náuke, že rodiny môžu byť navždy spolu.

Zásada večných rodín je základnou súčasťou veľkého plánu Nebeského Otca pre Svoje deti. 
Pre tento plán je zásadné porozumenie, že máme nebeskú rodinu rovnako ako pozemskú
rodinu. Apoštol Pavol nás učí, že Nebeský Otec je otcom našich duchov:

„Aby hľadali Boha ... a našli ...

Lebo Ním žijeme, hýbeme sa a trváme. … Lebo aj my Jeho rod sme.“1

Byť potomkami milujúceho Nebeského Otca je takou základnou zásadou evanjelia Ježiša 
Krista, že už aj naše deti hlásajú túto pravdu, keď spievajú pieseň z Primáriek, „Ja som dieťa 
Božie“, spomínate si na slová?

Ja som dieťa Božie,
na svet ma On poslal,
dal krásny domov na zemi
s rodičmi mojimi.

Riaď ma, veď ma, kráčaj so mnou,
cestu ukazuj.
Uč ma Tvojej múdrosti
by mohol som žiť s Ním.2

Uvedomenie si, že máme nebeskú rodinu nám pomáha porozumieť večnej povahe našich 
pozemských rodín. Náuka a zmluvy nás učia, že rodina je základom poriadku nebies, a že 
rovnaká spoločenskosť, ktorá existuje medzi nami tu, bude medzi nami existovať aj tam, iba 
bude spojená s večnou slávou.3

Pochopenie večnej povahy rodiny je rozhodujúcim prvkom v pochopení plánu Nebeského 
Otca pre Jeho deti. Na druhej strane, protivník chce urobiť všetko, čo je v jeho moci, aby 
zničil plán Nebeského Otca. Pri svojom pokuse zmariť Boží plán vedie taký útok na inštitúciu 
rodiny ako nikdy predtým. Niektorými zo silnejších zbraní, ktoré používa pri tomto útoku sú 
sebectvo, nenásytnosť a pornografia.

Naše večné šťastie nepatrí medzi Satanove ciele. Vie, že hlavným kľúčom k tomu, aby urobil 
mužov a ženy takými nešťastnými, aký je on sám, je pripraviť ich o rodinné vzťahy, ktoré 
majú večný potenciál. Pretože Satan chápe, že skutočné šťastie v tomto živote a na večnosti sa 
nachádza vo forme rodiny, robí všetko preto, aby ju zničil.



Staroveký prorok Alma nazýva Boží plán pre Jeho deti „veľkým plánom šťastia“4. Prvé 
predsedníctvo a Kvórum dvanástich apoštolov, ktorých podporujeme ako prorokov, vidcov 
a zjavovateľov, nám ponúkli túto inšpirovanú radu týkajúcu sa šťastia a rodinného života.

„Rodina je ustanovená Bohom. Manželstvo medzi mužom a ženou je základom Jeho večného 
plánu. Deti majú právo na to, aby sa narodili v manželskom zväzku a boli vychovávané otcom 
a matkou, ktorí ctia manželské sľuby s bezvýhradnou vernosťou. Šťastie v rodinnom živote je 
najpravdepodobnejšie možné dosiahnuť vtedy, keď je založené na učeniach Pána Ježiša 
Krista.“5

Toto šťastie, o ktorom hovoril Alma a v súčasnej dobe aj Prvé predsedníctvo a Kvórum 
dvanástich apoštolov sa s najväčšou istotou nájde doma s rodinou. Nájde sa ho hojne, ak 
urobíme všetko, čo je v našej moci, aby sme vytvorili domov sústredený na Krista.

My so sestrou Maynesovou sme sa naučili niektoré dôležité zásady, keď sme skoro po svadbe 
začali proces vytvárania domova sústredeného na Krista. Začali sme tým, že sme nasledovali 
rady našich cirkevných vedúcich. Zvolali sme deti dohromady a mali sme týždenné rodinné 
domáce večery rovnako ako aj každodenné modlitby a štúdium písma. Nebolo to vždy ľahké, 
vhodné, či úspešné, ale po čase sa tieto jednoduché stretnutia stali cennou rodinnou tradíciou.

Naučili sme sa, že naše deti si možno neskôr počas týždňa nebudú pamätať všetko z lekcie 
rodinného domáceho večera, ale že si zapamätajú, že sme ho mali. Naučili sme sa, že počas 
dňa v škole si pravdepodobne nebudú pamätať presné slová veršov z písiem alebo modlitby, 
ale že si zapamätajú, že sme čítali písma a mali sme modlitbu. Bratia a sestry, vo vytváraní 
celestiálnych tradícií v našom domove je veľká moc a ochrana.

Učenie sa, vyučovanie a uplatňovanie zásad evanjelia Ježiša Krista v našich domovoch 
pomáha vytvárať kultúru, v ktorej môže prebývať Duch. Prostredníctvom vytvárania takýchto 
celestiálnych tradícií v našich domovoch budeme schopní prekonať chybné svetské tradície 
a naučíme sa klásť potreby a obavy iných na prvé miesto.

Zodpovednosť za vytváranie domova sústredeného na Krista spočíva na rodičoch aj na 
deťoch. Rodičia majú zodpovednosť učiť svoje deti v láske a spravodlivosti. Rodičia sa budú 
pred Pánom zodpovedať za to, ako vykonávali svoje posvätné zodpovednosti. Rodičia učia 
svoje deti slovami a príkladom. Táto báseň od C.C. Millera nazvaná „Ozvena“, zobrazuje 
dôležitosť a vplyv, ktorý rodičia majú pri ovplyvňovaní svojich detí:

Nebolo to jahňa, ale ovca milá
čo zablúdila v podobenstve Ježiša,
dospelá ovca, tá čo zablúdila
od deväťdesiatich deviatich odišla.

A prečo ovcu hľadať máme
a úpenlivo prosiť s nádejou?
Lebo stáva sa, keď ovca sklame:
že mladé vezme so sebou.

Jahňa, to pôjde za ovcou,
kamkoľvek ovca zblúdi, vieš.
Keď ovca pôjde cestou zlou,



zanedlho tam jahňa pôjde tiež.

A tak s ovcami sa úpenlivo modlíme
pre mladé, čo dnes sa svetom ženú,
keď ovca sa stratí
tak jahňa platí
tú strašidelnú cenu.6

Následky pre rodičov, ktorí zvedú svoje deti z cesty nám Pán predložil v Náuke a zmluvách:

Ak majú rodičia deti v Sione a neučia ich, aby porozumeli náuke o pokání, viere v Krista, 
Syna živého Boha a o krste a o dare Ducha Svätého vkladaním rúk, bude hriech na hlave 
rodičov.7

Je ťažké zveličiť dôležitosť, ktorú majú rodičia pri učení svojich detí celestiálnym tradíciám 
slovom a príkladom. Deti tiež hrajú dôležitú úlohu pri vytváraní domova sústredeného na 
Krista. Rád by som sa s vami podelil o krátky príhovor, ktorý mal Will, môj osemročný vnuk 
a ktorý znázorňuje túto zásadu.

„Rád so svojím ockom jazdím na koni a hádžem lasom. Laso má rôzne vlákna, ktoré sú spolu 
popretkávané, aby bolo silné. Keby malo laso iba jedno vlákno, nedokázalo by urobiť nič. Ale 
preto, že tam je viac vlákien, ktoré spolu pracujú, môžeme ho používať na mnoho vecí a je 
silné.

Rodiny môžu byť ako lasá. Keď sa iba jeden človek veľmi snaží a robí to, čo je správne, 
rodina nebude taká silná ako keby sa všetci snažili navzájom si pomáhať.

Viem, že keď konám správne, pomáham svojej rodine. Keď som dobrý ku svojej sestre 
Isabelle, obidvaja sa bavíme, a potom sú moja mama a otec šťastní. Ak moja mama niečo 
potrebuje, môžem jej pomôcť tým, že sa hrám s mojím malým bratom Joeym. Mojej rodine 
tiež môžem pomôcť tým, že si budem upratovať izbu a s radosťou pomôžem vždy, keď 
budem môcť. Keďže som vo svojej rodine najstarší, viem, že je dôležité byť dobrým 
príkladom. Môžem sa snažiť najlepšie ako viem rozhodovať sa správne a dodržiavať 
prikázania.

Viem, že deti môžu svojim rodinám pomôcť, aby boli silné ako laso. Keď všetci robia 
najlepšie čo môžu a pracujú spolu, rodiny môžu byť šťastné a silné.“

Keď rodičia predsedajú svojim rodinám v láske a spravodlivosti a učia svoje deti evanjelium 
Ježiša Krista slovom a príkladom, a keď deti milujú a podporujú svojich rodičov tým, že sa 
učia a uplatňujú zásady, ktoré ich učia rodičia, výsledkom bude vytvorenie domova 
sústredeného na Krista.

Bratia a sestry, ako členovia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní rozumieme a veríme 
večnej povahe rodiny. Toto pochopenie a viera by nás malo inšpirovať, aby sme urobili 
všetko, čo je v našich silách na vytvorenie domova sústredeného na Krista. Vydávam svoje 
svedectvo, že keď sa budeme snažiť takto konať, plnšie uplatníme lásku a službu, ktorú nám 
svojím príkladom života a zmiernej obete ukázal náš Spasiteľ, Ježiš Kristus, a dôsledkom 
toho sa vo svojich domovoch budeme skutočne cítiť ako v nebi na zemi, v mene Ježiša Krista, 
amen.
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