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Stáť na svätých 
miestach
Komunikácia s naším Otcom v Nebi – vrátane našich 
modlitieb k Nemu a Jeho inšpirácií pre nás – je nevyhnutná, 
aby sme mohli prejsť búrkami a skúškami života.

Moji drahí bratia a sestry, dnes 
ráno sme počuli nádherné 
posolstvá a ja vyjadrujem 

uznanie všetkým, ktorí sa zapojili. 
Obzvlášť sme vďační tomu, že tu 
dnes znova máme Staršieho Roberta 
D. Halesa a že sa cíti lepšie. Máme ťa 
radi, Bob.

Keď som premýšľal, o čom by som 
dnes ráno s vami hovoril, pocítili som 
nabádanie, že by som sa mal podeliť 
o niektoré myšlienky a pocity, ktoré 
sú podľa mňa relevantné a aktuálne. 
Modlím sa, aby som bol pri svojom 
príhovore vedený duchom.

Žijem na tejto zemi už 84 rokov. 
Aby som vám poskytol určitú 
predstavu, narodil som sa v tom 
istom roku, kedy Charles Lindber 
uskutočnil prvý let bez medzipristá-
tia z New Yorku do Paríža v jed-
nom motorovom a jednomiestnom 
jednoplošníku. Od tej doby sa toho 
za oných 84 rokov veľa zmenilo. 
Je to už dávno, kedy človek dole-
tel na mesiac a späť. V skutočnosti 
sa včerajšie vedecko-fantastické 

predstavy stávajú dnešnou realitou. 
A táto realita sa vďaka technológiám 
dnešnej doby mení tak rýchlo, že 
s ňou len ťažko dokážeme držať 
krok – pokiaľ to vôbec dokážeme. 
Pre tých z nás, ktorí si pamätáme 
telefóny s vytáčacím číselníkom 
alebo písacie stroje, sú dnešné tech-
nológie skutočne úžasné.

Veľmi rýchlo sa mení aj morálny 
kompas spoločnosti. Správanie sa, 
ktoré bolo kedysi považované za 
nevhodné a nemorálne dnes ľudia 
nielen tolerujú, ale mnohí ho tiež 
vnímajú ako prijateľné.

Nedávno som čítal vo Wall Street 
Jurnal článok od britského hlavného 
rabína Jonathana Sacksa. Okrem 
iného povedal: „Prakticky v každej 
západnej spoločnosti došlo v šesťde-
siatych rokoch minulého storočia 
k morálnej revolúcii, k opusteniu 
všetkých tradičných etických noriem 
zdržanlivosti a sebadisciplíny. To 
jediné, čo potrebujeme, ako spievali 
Beatles, je láska. Židovsko-kresťanský 
mravný kódex bol hodený cez 

Prezident Thomas S. Monson palubu. Jeho miesto zaujala [veta]: 
[Rob] to, čo ti najviac vyhovuje. Desať 
prikázaní bolo prepísaných na desať 
kreatívnych odporučení.“

A rabín Sacks pokračuje 
v lamentovaní:

„Svoj morálny kapitál utrácame 
s rovnakou bezohľadnou intenzitou, 
s akou utrácame kapitál finančný. . . .

Existujú rozsiahle časti [sveta],  
kde je náboženstvo vecou minulosti 
a v ktorých neexistuje žiaden proti-
hlas ku kultúre založenej na postoji 
nakupuj, utrácaj, nos to, vychvaľuj sa 
tým, pretože ty za to stojíš. Je nám 
podsúvané, že morálka je passé, 
svedomie je pre slabochov a tým 
jediným základným prikázaním je: 
,Nebudeš odhalený‘.“ 1

Bratia a sestry, toto, nanešťastie, 
z väčšej časti popisuje svet okolo nás. 
Zalamujeme zúfalo rukami a hov-
oríme si ako v takom svete vôbec 
prežijeme? Nie. V skutočnosti my 
máme v živote evanjelium Ježiša 
Krista a vieme, že morálka nie je 
passé, že svedomie máme preto, aby 
nás viedlo a že sme zodpovední za 
svoje skutky.

Napriek tomu, že svet sa mení, 
Božie zákony zostávajú rovnaké. Tie 
sa nezmenili a ani sa nezmenia. Desať 
prikázaní nie je ničím iným – sú to 
prikázania. Nie sú to len odporučenia. 
Sú v každom ohľade tak nevyhnutné 
dnes ako boli v dobe, kedy ich Boh 
dal deťom Izraela. Pokiaľ len budeme 
poslúchať, započujeme ozvenu 
Božieho hlasu, ako k nám hovorí tu 
a teraz.

„Nebudeš mať iných bohov okrem 
mňa!

Neurobíš si vyrezávanú modlu . . .
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Nebudeš brať meno Hospodina, 
svojho Boha, nadarmo . . .

Pamätaj na deň sviatočného 
odpočinku a sväť ho! . . .

Cti otca svojho i matku svoju . . .
Nezabiješ!
Nescudzoložíš!
Nepokradneš!
Nevyslovíš krivé svedectvo . . .
Nepožiadaš. . .“ 2

Náš kódex správania sa je záväzný; 
nemožno ho meniť. Nachádza sa 
nielen v desatore, ale tiež v Kázaní na 
hore, kde nám ho dal Spasiteľ, keď 
kráčal po zemi. Je obsiahnutý v Jeho 
učeniach. Je obsiahnutý v slovách 
novodobého zjavenia.

Náš Otec v Nebi je rovnaký včera, 
dnes a naveky. Prorok Mormon nám 
hovorí, že Boh je nepremenlivý 
od celej večnosti po celú večnosť.3 
V tomto svete, kde sa skoro všetko 
zdá byť premenlivé, je Jeho nem-
ennosť niečím, na čo sa môžeme 
spoľahnúť; je kotvou, ktorej sa 
môžeme pevne držať, aby sme boli 
v bezpečí a neboli stiahnutí do 
neznámych vôd.

Občas môžete mať pocit, že ľudia 
zo sveta si užívajú omnoho viac 
zábavy než vy. Niektorí z vás možno 
cítite, že vás kódex správania, ktorého 
sa v Cirkvi pridržiavame, obmedzuje. 
Bratia a sestry, ja však prehlasujem, 
že neexistuje nič, čo nám môže 
priniesť viac radosti do života či viac 
pokoja do duše, než Duch, ktorého 
môžeme obdržať vtedy, keď nasle-
dujeme Spasiteľa a dodržiavame 
prikázania. Tento Duch nemôže byť 
prítomný pri takých činnostiach, 
na ktorých sa zúčastňuje veľká časť 
sveta. Apoštol Pavol prehlásil túto 
pravdu: „Prirodzený človek, pravda, 
neprijíma veci Ducha Božieho, lebo 
sú mu bláznovstvom, a nemôže ich 
poznať, pretože ich duchovne treba 
posudzovať.“ 4 Výraz prirodzený 
človek sa môže týkať každého z nás, 
pokiaľ dovolíme, aby sme ním boli.

Vo svete, ktorý sa toľko odchýlil 
od toho, čo je duchovné musíme 
byť veľmi obozretní. Je úplne nevyh-
nutné, aby sme zavrhovali čokoľvek, 

čo nie je v súlade s našimi normami 
a aby sme sa pritom odmietali vzdať 
toho, po čom túžime najviac – po 
večnom živote v kráľovstve Božom. 
Búrky z času na čas udrú na naše 
dvere, lebo ony sú nevyhnutnou 
súčasťou nášho života v smrteľnosti. 
Pokiaľ však bude evanjelium 
základom nášho života a v srdciach 
budeme mať lásku k Spasiteľovi, 
budeme oveľa lepšie vybavení na to, 
aby sme sa im ubránili. Prorok Izaiáš 
povedal: „Pokoj bude dielom spra-
vodlivosti a výsledkom spravodlivosti 
bude pokoj a bezpečnosť naveky.“ 5

Aby sme mohli byť vo svete, ale 
neboli zo sveta je nevyhnutné, aby sme 
komunikovali so svojím Nebeským 
Otcom skrze modlitbu. On chce, aby 
sme tak činili; On na naše modlitby 
odpovie. Spasiteľ nás v 3. Nefim 18. 
kapitole nabáda bdieť a modliť sa vždy, 
aby sme nevošli do pokušenia; lebo 
Satan si praje, aby nás mal. . . .

Takže sa musíme vždy modliť 
k Otcovi v Jeho mene;

A o čokoľvek, čo je správne, 
budeme prosiť Otca v Jeho mene 
veriac, že obdržíme, hľa, bude  
nám dané.6

Obdržal som svedectvo o moci 
modlitby, keď som mal 12 rokov. 
Tvrdo som pracoval, aby som zarobil 
nejaké drobné a dokázal som si 
našetriť päť dolárov. Bolo to počas 
Veľkej hospodárskej krízy, kedy päť 
dolárov bolo veľa peňazí, zvlášť pre 
dvanásťročného chlapca. Všetky 
mince, ktorých celková hodnota 
bola päť dolárov som dal otcovi a on 
mi dal späť päťdolárovú bankovku. 
Viem, že som si za týchto päť dolárov 
plánoval kúpiť niečo konkrétne, 
ale po všetkých tých rokoch si už 
nepamätám, čo to bolo. Spomínam  
si len, aké dôležité pre mňa tie 
peniaze boli.

V tej dobe sme doma nemali 
práčku, a tak mama posielala bielizeň, 
ktorú bolo treba vyprať, každý týždeň 
do práčovne. Po niekoľkých dňoch 
sme dostali naspäť „dávku mokrej 
bielizne“, ako sme tomu hovorili,  
a moja mama ju zavesila na šnúru  

za domom, aby uschla.
Svoju päťdolárovú bankovku som 

si zastrčil do vrecka riflí. A ako asi 
tušíte, moje rifle išli do práčovne 
aj s onou bankovkou vo vrecku. 
Keď som si uvedomil, čo sa stalo, 
bol som zdesený. Vedel som, že 
pracovníčky práčovne pred praním 
prezerali bielizeň. Vedel som, že 
pokiaľ by moju bankovku neobjavili 
pri tejto kontrole, že peniaze pri 
praní z vrecka takmer určite vypadnú 
a nájde ich pracovník práčovne, ktorý 
nebude mať ani tušenia, komu ich má 
vrátiť, aj keby to chcel urobiť. Šanca, 
že svojich päť dolárov dostanem späť 
bola veľmi malá, čo mi potvrdila aj 
mama, keď som jej povedal, že som  
si nechal peniaze vo vrecku.

Tie peniaze som chcel; tie peniaze 
som potreboval; veľmi tvrdo som 
pracoval, aby som si ich zarobil. 
Uvedomil som si, že v tej chvíli 
môžem urobiť len jedno. V tejto 
krajnej situácii som sa obrátil na 
svojho Otca v Nebi a úpenlivo som 
Ho prosil, aby mi peniaze vo vrecku 
nejako ochránil do doby, kedy dos-
taneme mokrú bielizeň späť.

Po dvoch veľmi dlhých dňoch, 
keď som vedel, že sa blíži chvíľa, 
kedy privezú späť našu bielizeň, som 
sedel pri okne a čakal. Keď dodávka 
zastavila pri chodníku, rozbúšilo sa mi 
srdce. Akonáhle bola mokrá bielizeň 
doma, schmatol som svoje rifle a bežal 
som do svojej izby. Trasúcimi sa 
rukami som siahol do vrecka. Pretože 
som hneď na žiadne peniaze nenatra-
fil, myslel som si, že je všetko stratené. 
Ale potom moje prsty nahmatali 
mokrú päťdolárovú bankovku. Keď 
som ju vytiahol z vrecka, zaplavil ma 
pocit úľavy. Predniesol som vrúcnu 
modlitbu vďačnosti svojmu Otcovi 
v Nebi, pretože som vedel, že moju 
modlitbu zodpovedal.

Od tej doby mi bolo dopriatych 
veľa zodpovedaných modlitieb. 
Neuplynie ani deň, aby som nep-
rehovoril so svojím Otcom v Nebi 
skrze modlitbu. Je to vzťah, ktorý si 
veľmi vážim, vzťah, bez ktorého by 
som bol doslova stratený. Pokiaľ teraz 
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taký vzťah so svojím Otcom v Nebi 
nemáte, naliehavo vás žiadam, aby 
ste na tom pracovali. A ak tak učiníte, 
budete oprávnení získavať od Neho 
inšpiráciu a vedenie pre život, čo je 
pre každého z nás nevyhnutné, ak 
máme duchovne prežiť svoj krátky 
pobyt tu na zemi. Táto inšpirácia 
a vedenie sú darmi, ktoré nám Boh 
ochotne poskytuje, pokiaľ Ho o to 
požiadame. Sú vzácnym pokladom!

Vždy, keď ku mne Nebeský Otec 
hovorí prostredníctvom inšpirácie, 
pociťujem pokoru a vďačnosť. Naučil 
som sa ju rozpoznávať, dôverovať jej 
a nasledovať. Opakovane sa stávam 
príjemcom takejto inšpirácie. Jeden 
pomerne dramatický zážitok som mal 
v auguste roku 1987 počas zasvätenia 
chrámu vo Frankfurte v Nemecku. 
Prezident Ezra Taft Benson s nami 
strávil jeden či dva prvé dni zasväte-
nia, ale potom sa vrátil domov, a tak 
som dostal ja príležitosť viesť zostá-
vajúce zasadania.

V sobotu sa konalo zasadanie 
pre našich holandských členov, 
ktorí boli súčasťou Frankfrutského 
chrámového okrsku. Veľmi dobre 
som sa poznal s jedným z našich 
vynikajúcich vedúcich z Holandska, 
bratom Petrom Mourikom. Tesne 
pred zasadaním som mal jasný pocit, 
že mám brata Mourika vyzvať, aby 
počas zasadania vystúpil a prehovoril 
k svojim holandským členom a aby 
bol naviac prvým rečníkom. Oného 
rána som ho v chráme nevidel, a tak 
som poslal odkaz Staršiemu Carlosovi 
E. Asayovi, nášmu prezidentovi 
územia s otázkou, či je Peter Mourik 
prítomný na zasadaní. Tesne predtým, 
než som sa postavil, aby som zasada-
nie začal, som obdržal od Staršieho 
Asaya odpoveď, že brat Mourik 
v skutočnosti prítomný nie je, pretože 
je práve zaneprázdnený niekde inde 
a že má v úmysle zúčastniť sa niek-
torého zo zasväcujúcich zasadaní  
v nasledujúci deň spolu s členmi  
z vojenských kolov.

Keď som sa postavil k rečníckemu 
pultu, aby som privítal prítomných 
a oboznámil ich s programom, znova 

som obdržal nepochybnú inšpiráciu, 
že mám ako prvého rečníka uviesť 
Petra Mourika. To odporovalo všet-
kým mojim inštinktom, lebo som sa 
práve od Staršieho Asaya dozvedel, 
že brat Mourik určite v chráme nie 
je. S dôverou v onú inšpiráciu som 
však oznámil vystúpenie speváckeho 
zboru, modlitbu, a potom som uvie-
dol, že naším prvým rečníkom bude 
brat Peter Mourik.

Keď som sa vrátil na miesto, pozrel 
som sa na Staršieho Asaya a na jeho 
tvári som uvidel výraz zdesenia. 
Neskôr mi povedal, že keď počul, 
ako som oznámil, že prvým rečníkom 
bude brat Mourik, nemohol veriť 
vlastným ušiam. Povedal, že vedel, 
že som dostal jeho odkaz a že som si 
ho prečítal, a tak nemohol pochopiť, 
prečo som teda oznámil Petra 
Mourika ako rečníka, aj keď som 
vedel, že nikde v chráme nie je.

Počas tej doby, kedy sa toto 
všetko odohrávalo bol Peter Mourik 
na schôdzi v územnej kancelárii na 
Porthstrasse. Počas tejto schôdze sa 
náhle obrátil na Staršieho Thomasa A. 
Hawkesa ml., ktorý bol vtedy oblast-
ným reprezentantom, a opýtal sa ho: 
„Ako rýchlo ma môžete doviezť do 
chrámu?“

Starší Hawkes, o ktorom sa vedelo, 
že svojím malým športovým autom 
jazdí rád rýchlo, odvetil: „Môžeme 
tam byť o 10 minút! Prečo ale 
potrebujete ísť do chrámu?“

Brat Mourik priznal, že nevie, 
prečo musí ísť do chrámu, ale že vie, 
že sa tam jednoducho musí dostať. 
A tak sa obaja ihneď vydali na cestu 
do chrámu.

Počas úžasného hudobného 
vystúpenia zboru som sa pozeral po 
miestnosti a myslel som si, že každú 
chvíľu uvidím Petra Mourika. Ale 
nestalo sa. Bolo však zvláštne, že 
som vôbec necítil paniku. Cítil som 
pokojné a nepopierateľné uistenie, že 
všetko bude v poriadku.

Brat Mourik vstúpil hlavným 
vchodom do chrámu práve vo chvíli, 
kedy končila úvodná modlitba a stále 
nevedel, prečo tam prišiel. Zatiaľ čo 

sa ponáhľal chodbou, uvidel ma na 
obrazovke a počul, ako hovorím: 
„Teraz si vypočujeme brata Petra 
Mourika.“

K úžasu Staršieho Asaya, Peter 
Mourik v tú chvíľu vstúpil do miest-
nosti a zaujal svoje miesto na pódiu.

Po skončení zasadania som 
s bratom Mourikom hovoril o tom, 
čo sa dialo predtým, ako mal 
možnosť prehovoriť. Premýšľal 
som o onej inšpirácii, ktorú som 
oného dňa obdržal nielen ja, ale 
tiež Peter Mourik. Tento nezabud-
nuteľný zážitok sa pre mňa stal nep-
opierateľným svedectvom o tom, 
aké dôležité je byť hodný obdržať 
takúto inšpiráciu, a potom, keď sa 
dostaví, dôverovať jej a nasledovať 
ju, keď príde. Bez akýchkoľvek 
pochybností viem, že Pán zamýšľal, 
aby všetci tí, ktorí boli prítomní 
oného dňa na zasvätení chrámu vo 
Frankfurte, počuli mocné a dojemné 
svedectvo Jeho služobníka, brata 
Petra Mourika.

Milovaní bratia a sestry, komu-
nikácia s naším Otcom v Nebi – 
vrátane našich modlitieb k Nemu 
a Jeho inšpirácie pre nás – je 
nevyhnutná, aby sme mohli prejsť 
búrkami a skúškami života. Pán 
nás vyzýva: Priblížte sa mi, a ja sa 
priblížim vám; hľadajte ma usilovne 
a nájdete ma.7 Keď tak učiníme, 
budeme v živote cítiť Jeho Ducha, 
ktorý nám bude dodávať túžbu 
a odvahu stáť neochvejne a pevne 
v spravodlivosti stáť . . . na svätých 
miestach a nepohnúť sa.8

Zatiaľ čo okolo nás dujú vetry 
zmien a morálny základ spoločnosti 
sa nám ďalej rozpadá pred očami, 
kiež pamätáme na Pánove cenné 
zasľúbenie určené tým, ktorí Mu 
dôverujú. „Neboj sa, lebo ja som 
s tebou, nepozeraj ustrašene vôkol 
seba, lebo ja som Boh tvoj! Posilním 
ťa a pomôžem ti, i podopriem ťa svo-
jou spásonosnou pravicou.“ 9

Aký to prísľub! Kiež obdržíme 
takéto požehnanie, o to sa úprimne 
modlím v mene nášho Pána 
a Spasiteľa, Ježiša Krista, amen.
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Učenie pre našu dobu
Lekcie Melchisedekovho 

kňazstva a Združenia pomoci 
majú byť každú štvrtú nedeľu 

venované „Učeniu pre našu 
dobu“. Každá lekcia môže byť 
pripravená z jedného alebo  
z viacerých príhovorov z pos-
lednej generálnej konferencie 
(pozri dole uvedenú talbuľku). 
Prezidenti kolov a okrskov môžu 
určiť, ktoré príhovory sa môžu 
použiť alebo môžu prideliť túto 
zodpovednosť biskupom a pred-
sedom pobočiek. Vedúci majú 
vyzdvihnúť hodnotu toho, že bra-
tia v Melchisedekovom kňazstve 
a sestry zo Združenia pomoci 
študujú tie isté príhovory v tú istú 
nedeľu.

Tí, ktorí navštevujú lekcie vo 
štvrtú nedeľu sú povzbudzovaní  
k štúdiu a k tomu, aby si prin-
iesli do triedy posledné vydanie 
časopisu z generálnej konferencie.

Návrhy na prípravu lekcie  
z príhovorov

Modlite sa, aby bol Duch Svätý  
s vami, keď študujete príhovory  

* Tieto príhovory sú dostupné v mnohých jazykoch na conference .lds .org.

a vyučujete z nich. Možno budete 
pokúšaní pripraviť si lekciu  
s použitím iných materiálov, 
ale konferenčné príhovory sú 
schváleným učebným plánom. 
Vašim povolaním je pomáhať ostat-
ným učiť sa evanjelium a žiť podľa 
neho, keď vyučujete z poslednej 
generálnej konferencie Cirkvi.

Prejdite si príhovory, vyhľadá-
vajúc zásady a náuky, ktoré 
uspokojujú potreby členov triedy. 
Taktiež vyhľadávajte v príhovo-
roch príbehy, odkazy na písma 
a vyhlásenia, ktoré vám pomôžu 
vyučovať tieto pravdy.

Vytvorte si osnovu, podľa ktorej 
budete vyučovať zásady a náuky. 
Vaša osnova by mala obsahovať 
otázky, ktoré pomôžu členom 
triedy:

• Vyhľadávať v príhovoroch 
zásady a náuky.

• Rozmýšľať o ich význame.
• Podeliť sa o porozumenie, 

nápady, skúsenosti a svedectvá.
• Používať tieto zásady a náuky vo 

svojich životoch.

LEKCIE UČENÉ KAŽDÝ MESIAC MATERIÁLY PRE LEKCIU  
VO ŠTVRTÚ NEDEĽU

november 2011 – apríl 2012 Príhovory publikované v Liahone *  
v novembri 2011.

máj 2012 – október 2012 Príhovory publikované v Liahone *  
v máji 2012.
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Mojžiš, jeden z najväčších pro-
rokov, akého svet poznal, 
bol vychovaný faraónovou 

dcérou a strávil prvých štyridsať rokov 
svojho života v kráľovských sieňach 
Egypta. Z prvej ruky poznal slávu 
a veľkoleposť oného starovekého 
kráľovstva.

O pár rokov neskôr, na vrcholku 
vzdialenej hory, veľmi vzdialenej od 
lesku a veľkoleposti silného Egypta, 
Mojžiš stál v prítomnosti Boha a hov-
oril s Ním tvárou v tvár ako hovorí 
človek so svojím priateľom.1 Počas 
onej návštevy Boh ukázal Mojžišovi 
dielo Svojich rúk, umožniac mu uvi-
dieť záblesk Svojho diela a slávy. Keď 
toto videnie skončilo, Mojžiš padol 
na zem po dobu mnohých hodín. 
Keď sa mu nakoniec jeho sila vrátila, 
uvedomil si, že počas všetkých tých 
rokov na faraónovom dvore sa mu 
také niečo nikdy nestalo.

Povedal: Viem, že človek nie je 
ničím.2

Sme menej, než si myslíme
Čím viac sa učíme o vesmíre, tým 

viac rozumieme – aspoň z malej časti 
– tomu, čo spoznal Mojžiš. Vesmír 
je tak veľký, záhadný a nádherný, 

že je pre ľudskú myseľ nepocho-
piteľný. Boh Mojžišovi povedal, že 
stvoril svetov bez počtu.3 Divy nočnej 
oblohy sú prekrásnym svedectvom 
o tejto pravde.

Je zopár vecí, ktoré ma naplnili 
takým dychberúcim úžasom, ako 
keď som letel čiernou nocou ponad 
oceány a kontinenty a pozeral sa von 
z okna môjho kokpitu na nekonečnú 
nádheru miliónov hviezd.

Astronómovia sa snažili určiť počet 
hviezd vo vesmíre. Jedna skupina 
vedcov určila, že predpokladané 
množstvo hviezd v dohľade našich 
teleskopov je desaťkrát väčšie než 
všetky zrnká piesku na všetkých 
svetových plážach a púšťach.4

Tento záver je až nápadne 
podobný tomu, čo vyhlásil staro-
dávny prorok Enoch: Keby to bolo 
možné, že by človek mohol spočítať 
čiastočky zeme, áno, milióny zemí 
ako je táto, nebol by to počiatok 
počtu stvorení tvojich.5

Pri takej obsiahlosti Božieho 
stvorenia sa nemôžeme čudovať 
veľkej rade kráľa Benjamína, ktorú 
dal svojmu ľudu, aby si pamätali  
a vždy si pripomínali veľkosť Božiu  
a vlastnú ničotu svoju.6

Sme viac, než si myslíme
Ale aj napriek tomu, že človek je 

ničím, napĺňa ma údivom a úžasom, 
keď myslím na to, že cena duší je 
veľká v očiach Božích.7

A zatiaľ sa môžeme pozerať na 
obrovskú rozlohu vesmíru a povedať: 
„Čo je človek v porovnaní s veľkole-
posťou stvorenia?“ Boh osobne 
povedal, že to my sme dôvod, pre 
ktorý stvoril vesmír! Jeho dielom 
a slávou – zmyslom pre tento 
veľkolepý vesmír – je spasiť a povýšiť 
ľudstvo.8 Inými slovami, obrovská 
rozpínavosť večnosti, nádhera  
a tajomstvá nekonečného vesmíru  
a čas, ktorý si to vyžadovalo, to 
všetko je vytvorené iba k úžitku 
obyčajných smrteľníkov ako sme ja  
a vy. Náš Nebeský Otec stvoril vesmír, 
aby sme mohli dosiahnuť náš poten-
ciál ako Jeho synovia a dcéry.

Toto je paradox človeka: 
v porovnaní s Bohom je človek ničím; 
ale my sme pre Boha všetkým. Zatiaľ 
čo na pozadí večného stvorenia sa 
môžeme javiť ako nič, máme iskru 
večného ohňa, ktorá horí v našich 
hrudiach. Máme neporovnateľný sľub 
povýšenia – svetov bez konca – vo 
svojich rukách. A Božím veľkým 
želaním je pomôcť nám ho dosiahnuť.

Pochabosť pýchy
Oný veľký klamár vie, že jedným 

z jeho najefektívnejších nástrojov pri 
zvádzaní detí Božích je klásť dôraz 
na krajnosti v paradoxe človeka. 
U niektorých tlačí na pyšné snahy, 
nafukujúc ich a povzbudzujúc ich, 
aby verili predstavám ich vlastnej 
seba-dôležitosti a neprekonateľnosti. 
Nahovára im, že prekračujú bežný 
normál, a to pre svoje schopnosti, 

Záleží Mu na vás
Pán používa stupnicu veľmi odlišnú od tej svetskej,  
aby vážil hodnotu duše.

Prezident Dieter F. Uchtdorf
Druhý radca v Prvom predsedníctve

P O S O L S T V O  N AV Š T E V U J Ú C I C H  U Č I T E L I E K ,  N O V E M B E R  2 0 1 1
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právo prvorodeného či pre krásu, 
že sú ustanovení nad bežnú mieru 
všetkého, čo ich obklopuje. Vedie ich 
k záverom, že teda oni nie sú subjek-
tom zásad niekoho iného a netrápia 
sa problémami iných.

Hovorí sa, že Abraham Lincoln mal 
obľúbenú báseň, v ktorej sa píše:

Oh, prečo by duša smrteľníka 
pyšná mala byť?

Ako svištiaci meteor, rýchlo letiaci 
oblak,

ako záblesk blesku, zlom vlny,
človek odchádza zo života do 

pokoja svojho v hrobe.9

Nasledovníci Ježiša Krista rozu-
mejú, že v porovnaní s večnosťou je 
naša existencia v tejto smrteľnej sfére 
iba malá chvíľa v priestore a čase.10 
Poznajú, že pravá hodnota človeka 
má veľmi málo spoločné s tým, čomu 
svet prikladá najvyššiu hodnotu. 
Vedia, že môžu zhromaždiť peniaze 
celého sveta, a tie nebudú stačiť na 
to, aby si za ne kúpili peceň chleba 
v nebeskej ekonomike.

Tí, ktorí zdedia kráľovstvo Božie 11 
sú tí, ktorí sa stanú ako deti, pod-
dajnými, pokornými, skromnými, 
trpezlivými, plnými lásky.12 „Lebo 
každý, kto sa povyšuje, bude 
ponížený, a kto sa ponižuje, bude 
povýšený.“ 13 Takíto nasledovníci 
rozumejú, že iba keď sme v službe 
svojmu blížnemu, sme v službe 
svojmu Bohu.14

Nie sme zabudnutí
Ďalším spôsobom, ktorým Satan 

podvádza je skrze zastrašovanie. 
Pokúša sa zamerať náš pohľad na 
našu vlastnú bezvýznamnosť, až kým 
nezačneme pochybovať o tom, či 
máme dostatočnú hodnotu. Hovorí 
nám, že sme príliš malí na to, aby 
sme získali niečiu pozornosť, že sme 
zabudnutí – obzvlášť Bohom.

Dovoľte mi podeliť sa s vami 
o osobnú skúsenosť, ktorá môže 
trocha pomôcť tým, ktorí sa cítia 
bezvýznamnými, zabudnutými či 
osamelými.

Pred mnohými rokmi som navšte-
voval pilotný výcvik vo vzdušných 
silách Spojených štátov. Bol som 
ďaleko od domova, mladý výcho-
donemecký vojak, narodený 
v Československu, ktorý vyrastal 
vo Východnom Nemecku a hovoril 
po anglicky iba s obrovskými prob-
lémami. Jasne si spomínam na svoju 
cestu na našu tréningovú základňu 
v Texase. Bol som v lietadle, sediac 
vedľa pasažiera, ktorý hovoril ťažkým 
južanským prízvukom. Sotva som 
rozumel slovu, ktoré povedal. Práve 
som rozmýšľal, že ma asi učili zlý 
jazyk. Bol som vystrašený z toho, 
že som si myslel, že budem musieť 
súťažiť o popredné miesta v pilot-
nom tréningu so študentmi, ktorí boli 
rodení anglicky hovoriaci.

Keď som prišiel na leteckú 
základňu do malého mesta Big Spring 
v Texase, začal som sa obzerať po 
pobočke Svätých neskorších dní, čo 
bola hŕstka úžasných členov, ktorí 
sa stretávali v prenajatých miest-
nostiach práve na leteckej základni. 
Členovia boli v procese budovania 
malého zhromažďovacieho domu, 
ktorý by slúžil ako stále miesto pre 
Cirkev. V tej dobe členovia vykonávali 
väčšinu práce na nových budovách.

Deň za dňom som navštevoval svoj 
pilotný tréning a študoval som tak 
veľa ako sa dalo, a potom som strávil 
väčšinu svojho voľného času pracujúc 
na novej zhromažďovacej budove. 
Tam som sa naučil, že dva krát štyri 
nie je tanečný krok, ale kus dosky. 
Tiež som sa naučil dôležitú zručnosť 
prežitia, aby som pri pribíjaní klinca 
schoval svoj palec.

Strávil som tak veľa času pracujúc 
na zhromaždovacej budove, že 
predseda pobočky – ktorý bol tiež 
jedným z našich letových inštruktorov 
– vyjadril obavu, že by som možno 
mal stráviť viac času pri štúdiu.

Moji priatelia a spolužiaci piloti sa 
tiež zapojili do voľnočasových aktivít, 
aj keď myslím, že bude bezpečnejšie, 
keď poviem, že oné aktivity by neboli 
v súlade so súčasnou brožúrkou Pre 
posilnenie mládeže (For the Strength 

of Youth). Čo sa mňa týka, bol som 
rád aktívnou súčasťou tejto malej 
západotexaskej pobočky, trénujúc 
svoje novo nadobudnuté zručnosti 
a zlepšujúc si svoju angličtinu, keď 
som plnil svoje povolanie učiť v kvóre 
starších a v Nedeľnej škole.

V tom čase bolo Big Spring, 
napriek svojmu menu, malým, bez-
významným a neznámym miestom. 
A často som sa podobne cítil aj ja 
sám – nedôležitý, neznámy a celkom 
osamelý. Ale aj tak som si nikdy 
nemyslel, že by na mňa Pán zabudol 
alebo že ma tam nebude môcť nájsť. 
Vedel som, že Nebeskému Otcovi 
nezáležalo na tom, kde som, aké je 
moje postavenie v triede pilotného 
tréningu či aké je moje cirkevné 
povolanie. Na čom Mu záležalo bolo 
to, či robím to najlepšie čo viem, aby 
moje srdce bolo priklonené k Nemu 
a či som ochotný pomôcť tým okolo 
seba. Vedel som, že ak urobím to 
najlepšie, čo môžem – všetko bude 
dobré.

A všetko bolo dobré.15

Poslední budú prvými
Pánovi nezáleží na tom, či trávime 

svoje dni pracujúc v mramorových 
sálach alebo v maštali. On vie, kde 
sme, nezáležiac na tom, aké skromné 
sú okolnosti. On použije – Svojím 
vlastným spôsobom a pre Svoj pos-
vätný zámer – tých, ktorých srdcia sú 
naklonené k Nemu.

Boh vie, že niektoré z veľkých 
duší, ktoré kedy žili sú tie, ktoré sa 
nikdy neobjavia v kronikách dejín. Sú 
to požehnané, pokorné duše, ktoré 
nasledujú Spasiteľov príklad a trávia 
dni svojho života činiac dobro.16

Jeden takýto pár, rodičia môjho 
priateľa, sú pre mňa príkladom tejto 
zásady. Manžel pracoval v oceliarni 
v Utahu. Na obed si vždy vytiahol 
svoje písma či cirkevný magazín 
a čítal. Keď to ostatní robotníci videli, 
smiali sa z neho a napádali jeho 
vierovyznanie. Čokoľvek mu robili, 
rozprával sa s nimi láskavo a so 
sebadôverou. Nedovolil, aby ho ich 
neúcta nahnevala či frustrovala.
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O mnoho rokov neskôr ten 
najhlasnejší z nich veľmi ťažko 
ochorel. Predtým ako zomrel, želal 
si, aby tento pokorný muž hovoril na 
jeho pohrebe – čo aj urobil.

Tento verný člen Cirkvi nikdy 
nemal nejaké vysoké sociálne post-
avenie či bohatstvo, ale jeho vplyv 
hlboko zasiahol všetkých, ktorí 
ho poznali. Zomrel pri pracovnej 
nehode, keď sa zastavil, aby pomo-
hol inému robotníkovi, ktorý uviazol 
v snehu.

Po rokoch podstúpila jeho vdova 
operáciu mozgu, ktorá spôsobila, 
že nemohla chodiť. Ale ľudia radi 
prišli a strávili s ňou čas, pretože ona 
im načúvala. Pamätala si. Starala sa. 
Pretože nemohla písať, naučila sa 
telefónne čísla svojich detí a vnúčat 
naspamäť. S láskou si pamätala na 
narodeniny a výročia.

Tí, ktorí ju navštívili, odišli s lepším 
postojom k svojmu životu i k sebe 
samým. Cítili jej lásku. Vedeli, že sa  
o nich zaujíma. Nikdy sa nesťažovala, 
ale trávila svoje dni požehnávajúc 
životy druhých. Jedna jej priateľka 
povedala, že táto žena bola jednou 
z mála ľudí, ktorých kedy poznala, 
ktorí skutočne zosobňovali lásku 
a život Ježiša Krista.

O tomto páre by sme najskôr 
mohli povedať, že neboli nejako 
obzvlášť dôležití v tomto svete. Ale 
Pán používa stupnicu veľmi odlišnú 
od tej svetskej, aby vážil hodnotu 
duše. Pozná tento verný pár; On ich 
miluje. Ich činy sú živým svedectvom 
ich silnej viery v Neho.

Záleží Mu na vás
Bratia a sestry, môže to byť pravda, 

že človek je ničím v porovnaní 

s veľkosťou vesmíru. Z času na čas sa 
dokonca môžeme cítiť bezvýznam-
nými, neviditeľnými, osamotenými 
či zabudnutými. Ale vždy si pamäta-
jte – záleží Mu na vás! Ak niekedy 
pochybujete, zvážte tieto štyri božské 
zásady:

Po prvé, Boh miluje pokorných 
a miernych lebo tí sú „najväčší 
v kráľovstve nebeskom.“ 17

Po druhé, Pán poveril slabých  
a prostých, aby bola plnosť Jeho 
evanjelia hlásaná do končín sveta.18 
On si vyvolil, aby slabé veci sveta 
vyšli a potlačili mocných a silných 19  
a „aby mocných zahanbil.“ 20

Po tretie, nezáleží na tom, kde 
žijete, nezáleží aké skromné sú vaše 
podmienky, aké skromné je vaše 
zamestnanie, aké obmedzené sú vaše 
schopnosti, ako všedne vyzeráte či 
aké malé sa vaše cirkevné povola-
nia zdajú byť, pre Nebeského Otca 
nie ste neviditeľní. Miluje vás. Pozná 
vaše pokorné srdce a vaše činy lásky 
a láskavosti. Spolu vytvárajú trvalé 
svedectvo vašej lojálnosti a viery.

Po štvrté a nakoniec, prosím 
chápte, že to, čo vidíte a zakúšate 
teraz, nebude tak vždy. Nebudete cítiť 
osamelosť, smútok, bolesť či zastrašo-
vanie navždy. Máme verný prísľub 
Boží, že On nikdy nezabudne ani 
neopustí tých, ktorí nakláňajú svoje 
srdcia k Nemu.21 Majte nádej a vieru 
v oný prísľub. Naučte sa milovať 
svojho Nebeského Otca a staňte 
sa Jeho nasledovníkmi v slove 
a v skutkoch.

Buďte si istí, že ak zotrváte, 
budete v Neho veriť a zostanete verní 
v dodržiavaní prikázaní, jedného 
dňa sami pre seba zakúsite prísľuby 
zjavené apoštolom Pavlom: „Ani oko 

nevidelo, ani ucho neslýchalo, ani do 
srdca človeku nevstúpilo, čo pripravil 
Boh tým, ktorí Ho milujú.“ 22

Bratia a sestry, tá najmocnejšia 
Bytosť v celom vesmíre je Otcom 
vášho ducha. On vás pozná. Miluje 
vás dokonalou láskou.

Boh vás vidí nielen ako smrteľnú 
bytosť na malej planéte, ktorá žije 
kratučké obdobie – vidí vás ako Svoje 
dieťa. On vás vidí ako bytosti, ktorými 
ste schopní a zamýšľaní sa stať. On 
chce, aby ste vedeli, že Mu na vás 
záleží.

Kiež vždy veríme, dôverujeme 
a žijeme svoje životy takým spôso-
bom, že porozumieme našej sku-
točnej večnej hodnote a potenciálu. 
Kiež sa staneme hodnými vzácnych 
požehnaní, ktoré má Nebeský Otec 
pre nás pripravené je mojou mod-
litbou v mene Jeho Syna, dokonca 
Ježiša Krista, amen.
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