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Prečo potrebujeme 
prorokov?

Nebeský Otec miluje Svoje deti, a preto ich nene-
chá, aby kráčali týmto smrteľným životom bez 
inštrukcií a vedenia. Učenia nášho Nebeského 

Otca nie sú tými bežnými, očakávateľnými a priemer-
nými, ktoré sa dajú kúpiť v brožovanej väzbe v miestnom 
kníhkupectve. Sú múdrosťou všemocnej, vševediacej ce-
lestiálnej Bytosti, ktorá miluje Svoje deti. V Jeho slovách 
je obsiahnuté tajomstvo vekov – kľúč k šťastiu v tomto 
živote i vo svete, ktorý príde.

Nebeský Otec zjavuje túto múdrosť Svojim deťom  
na zemi skrze Svojich služobníkov prorokov (pozri 
Ámos 3:7). Odo dní Adama hovorí Boh k Svojim deťom 
skrze ustanovených prorokov, ktorí majú zodpovednosť 
zjavovať Jeho vôľu a radiť ostatným. Proroci sú inšpiro-
vanými učiteľmi a vždy sú zvláštnymi svedkami Ježiša 
Krista (pozri NaZ 107:23). Proroci nehovoria len  
k ľuďom vo svojej dobe, ale hovoria tiež k ľuďom  
naprieč časom. Ich slová sa ozývajú stáročiami ako  
svedectvo Božej vôle pre Jeho deti.

Dnešok sa nelíši od minulých vekov. Pán nemiluje 
ľudí v dnešnej dobe o nič menej ako v minulosti.  
Jedným z úžasných posolstiev znovuzriadenia Cirkvi 
Ježiša Krista je to, že Boh neprestáva hovoriť so Svojimi 
deťmi! Neskrýva sa v nebesiach, ale hovorí k nám dnes 
tak isto, ako to činil v časoch starodávnych.

Veľa z toho, čo Pán zjavuje Svojim prorokom je ur-
čené na to, aby sme sa ako jednotlivci i ako spoločnosť 
vyhli zármutku. Keď Boh hovorí, vtedy i učí, inšpiruje, 
prečisťuje a varuje Svoje deti. Keď jednotlivci a spoloč-
nosť ignorujú pokyny od svojho Nebeského Otca, činia 
tak s rizikom toho, že obdržia skúšky, trápenie a drinu.

Boh miluje všetky Svoje deti. Preto nás tak úpenlivo 
žiada skrze Svojich prorokov. Tak ako my vieme, čo je 
pre našich najmilovanejších to najlepšie, Nebeský Otec 
vie, čo je najlepšie pre nás. Preto sú Jeho pokyny také 
rozhodné a niekedy také naliehavé. Preto nás v dnešnej 
dobe neopustil, ale pokračuje v zjavovaní Svojej vôle 
skrze Svojich prorokov. Náš osud a osud nášho sveta 
závisí na tom, ako počúvame slovo, ktoré Boh zjavil 
Svojim deťom a ako naň dbáme.

V Biblii, Knihe Mormonovej, Náuke a zmluvách  
a v Drahocennej perle sa nachádzajú neoceniteľné 
Božie pokyny ľudstvu. Pán k nám okrem toho hovorí 
skrze Svojich služobníkov, tak ako to opäť bude činiť  
na nadchádzajúcej generálnej konferencii.

Každého, kto premýšľa, či sa niečo takéto môže stať 
– kto sa možno pýta: „Je možné, že k nám Boh dnes 
hovorí?“ – z celého svojho srdca vás pozývam, „poď  
a pozri“ ( Ján 1:46). Čítajte slovo Božie, ktoré sa na-
chádza v písmach. Počúvajte generálnu konferenciu 
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s ušami ochotnými vypočuť si slovo Božie hovorené 
skrze Jeho prorokov neskorších dní. Prídite, počúvajte  
a pozerajte sa celým svojím srdcom! Lebo ak budete 
hľadať s úprimným srdcom, so skutočným cieľom,  
majúc vieru v Krista, Boh vám prejaví pravdu, mocou 
Ducha Svätého (pozri Moroni 10:4). Touto mocou  
a skrze túto moc viem, že Ježiš Kristus žije a riadi Svoju 
Cirkev skrze žijúceho proroka, dokonca prezidenta 
Thomasa S. Monsona.

Bratia a sestry, Boh k nám dnes hovorí. A praje si, 
aby všetky Jeho deti počúvali Jeho hlas a dbali naň.  
Ak tak činíme, Pán nás veľmi požehná a podporí,  
ako v tomto živote, tak i vo svetoch, ktoré prídu.

MLÁDEŽ
Vedení žijúcim prorokom
Christy Ripaová

Keď som mala 16 rokov, prvýkrát vo svojom živote 
som sa osobne zúčastnila na generálnej konfe-

rencii. Moja rodina žila v západnom Oregone v USA, 

a do Utahu sme cestovali preto, aby sme sa zúčastnili 
na konferencii a odprevadili môjho staršieho brata do 
Misionárskeho tréningového centra.

Išla som na konferenciu s túžbou byť vyučovaná  
Duchom Svätým. Výsledkom bolo to, že som obdržala 
prejav od Ducha, ktorý by som pravdepodobne ne-
mohla obdržať, ak by som nebola pripravená.

Počas jedného zasadania všetci vstali a spolu spie-
vali pieseň „Guide Us, O Thou Great Jehovah“ (Veď 
nás, ó veľký Jehova). Počas spevu som jasne pocítila, 
že sa mám poobzerať okolo seba po Konferenčnom 
centre. Učinila som tak, a bola som ohromená silou 
jednoty tisícok ľudí, ktorí pozdvihovali svoje hlasy  
k chvále Boha.

Potom som sa cítila ako Nefi, keď uvidel videnie  
o strome života, lebo Duch mi povedal: „Pozri“  
(pozri 1. Nefi 11 – 14). Pozrela som sa na prezidenta 
Thomasa S. Monsona a cítila som, že jednota v Cirkvi 
existuje preto, lebo sme vedení žijúcim prorokom.  
Skrze svedectvo Ducha Svätého viem, že prezident  
Monson je skutočným prorokom v našej dobe a že  
Ježiš Kristus skrze neho vedie túto Cirkev.
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Sme dcéry nášho Otca v Nebi. 
Pozná nás, miluje nás a má pre 

nás plán. Súčasťou toho plánu je  
to, že sme prišli na zem, aby sme 
sa učili zvoliť si dobro pred zlom. 
Keď sa rozhodneme zachovávať 
Božie prikázania, ctíme si Ho  
a uznávame našu identitu ako dcér 
Božích. Združenie pomoci nám 
pomáha pamätať si na toto božské 
dedičstvo.

Združenie pomoci a jeho 
história nás posilňujú a podpo-
rujú. Julie B. Becková, generálna 
prezidentka Združenia pomoci, 
povedala: „Ako dcéry Božie ste 
pripravované pre večné určenie  
a každá z vás má ženskú identitu, 
prirodzenosť a zodpovednosť. 
Úspech rodín, spoločnosti, tejto 
Cirkvi a vzácneho plánu spásy 
závisí od vašej vernosti. . . . Záme-
rom [nášho Nebeského Otca] pre 
Združenie pomoci bolo pomôcť 
budovať Jeho ľud a pripraviť ich 
na požehnania chrámu. Založil 
[Združenie pomoci], aby zapo-
jil Svoje dcéry do Svojej práce a 
získal ich pomoc v budovaní Jeho 
kráľovstva a posilňovaní domovov 
v Sione.“ 1

Náš Otec v Nebi nám ponúkol 
zvláštnu prácu, aby sme pomáhali 
budovať Jeho kráľovstvo. Tiež nám 
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Dcéry Môjho kráľovstva
Preštudujte si tento materiál, a ak je to vhodné, porozprávajte sa o ňom so sestrami, ktoré 
navštevujete. Použite otázky, aby ste pomohli posilniť vaše sestry a učinili zo Združenia 

pomoci aktívnu súčasť vášho vlastného života.

požehnal duchovnými darmi, ktoré 
potrebujeme, keď uskutočňujeme 
túto zvláštnu prácu. Prostredníctvom 
Združenia pomoci máme príležitosti 
použiť naše dary na to, aby sme 
posilnili rodiny, pomohli tým, ktorí 
sú v núdzi a naučili sa, ako žiť ako 
učeníčky Ježiša Krista.

Prezident Dieter F. Uchtdorf, 
druhý radca v Prvom predsedníc-
tve, o učeníctve povedal: „Tým, že 
trpezlivo kráčame po ceste nasle-
dovníctva, ukazujeme sami sebe akú 
máme vieru a ochotu prijímať Božiu 
vôľu namiesto tej svojej.“ 2

Majme na pamäti, že sme dcéry 
Božie a usilujme sa žiť ako Jeho 
učeníčky. Keď tak činíme, budeme 
pomáhať budovať Božie kráľovstvo 
tu na zemi a staneme sa hodnými 
vrátiť sa do Jeho prítomnosti.

Z našej histórie
28. apríla 1842 povedal prorok 

Joseph Smith sestrám v Združení 
pomoci: „Ste teraz v situácii, kedy  
môžete konať v súlade s tými  
pocitmi, ktoré do vás vložil Boh.  
. . . Ak žijete tak, aby ste dosiahli 
svoje výsady, anjeli nemôžu odolať,  
a stanú sa vašimi spoločníkmi.“ 3

Zina D. H. Youngová, tretia 
generálna prezidentka Zdru-
ženia pomoci, rozpoznala silu 

Združenia pomoci v službe 
druhým a v pomoci jednotlivcom 
zväčšiť svoju vieru a v roku 1893 
prisľúbila sestrám: „Ak budete 
kopať v hĺbkach svojho vlastného 
srdca, s pomocou Ducha  
Pánovho nájdete drahocennú 
perlu, svedectvo o tomto diele.“ 4
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Čo môžem urobiť?
1. Ako môžem pomôcť svojim 
sestrám, aby dosiahli svoj  
potenciál ako dcéry Božie?

2. Ako môžem vo svojom živote 
uplatniť radu a varovania,  
ktoré sú dané ženám v Náuke  
a zmluvách 25?

Pre viac informácií choďte na  
reliefsociety .lds .org.
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Viera, Rodina, Útecha

Z písiem
Zachariáš 2:10; Náuka a zmluvy 

25:1, 10, 16; 138:38 – 39, 56; „Rodina: 
Prehlásenie svetu“ (35602_176)


