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Zápas života
Odkiaľ sme prišli? Prečo sme tu? Kam pôjdeme po 
tomto živote? Tieto základné otázky už nemusia zostať 
nezodpovedané.

Milovaní bratia a sestry, dnes 
ráno by som rád hovoril  
o večných pravdách  — prav-

dách, ktoré nám obohacujú život a 
ktoré nás bezpečne privedú domov.

Ľudia sa všade ponáhľajú. Prú-
dové lietadlá sa rútia s drahocenným 
ľudským nákladom naprieč širokými 
kontinentmi a rozsiahlymi oce-
ánmi, aby pasažieri stihli obchodné 
schôdzky, splnili povinnosti, dostali 
sa na dovolenku alebo aby navštívili 
rodinu. Všade na cestách — vrátane 
diaľnic a najrôznejších druhov ciest 
— idú v zdanlivo nekonečnom prúde 
milióny áut vezúcich ešte viac milió-
nov ľudí, ktorí sa každý deň ponáh-
ľajú zariaďovať najrôznejšie záležitosti.

Zastavíme sa vôbec niekedy 
v tomto životnom zhone, aby sme 
chvíľu premýšľali — dokonca uvažo-
vali o nadčasových pravdách?

Väčšina otázok a starostí týkajú-
cich sa každodenného života, keď 
ich porovnáme s večnými prav-
dami, sú vlastne úplne banálne. Čo 
si dáme na večeru? Akou farbou 
vymaľujeme obývačku? Prihlásime 
Johnnyho na futbal? Dôležitosť týchto 
otázok a mnoho ďalších sa vytráca, 

keď príde nejaká pohroma, keď 
nášmu blízkemu niekto ublíži alebo 
je zranený, keď príde choroba tam, 
kde bolo zdravie, keď svieca života 
pohasína a hrozí temnota. V takých 
chvíľach zbystríme a dokážeme ľahko 
rozpoznať, čo je skutočne dôležité 
a čo je bezvýznamné.

Nedávno som navštívil ženu, 
ktorá sa už viac ako dva roky borí 
s chorobou, ktorá ohrozuje jej život. 
Povedala, že predtým ako ochorela 
trávila dni tým, že upratovala svoj 
dom dokiaľ nebol v perfektnom stave 
a kupovala doň drahé vybavenie. 
Dvakrát do týždňa chodila ku kader-
níčke a každý mesiac venovala čas a 
peniaze na to, že dopĺňala svoj šatník. 
Svoje vnúčatá pozývala na návštevu 
len zriedka, pretože mala vždy obavy, 
že malé a neopatrné ručičky by mohli 
rozbiť či poškodiť niečo z toho, čo 
považovala za vzácny majetok.

A potom ju zaskočila oná šokujúca 
správa, že jej smrteľný život je ohro-
zený a že čas, ktorý jej tu zostáva je 
možno veľmi obmedzený. Povedala, 
že vo chvíli, keď sa dozvedela od 
doktora svoju diagnózu, okamžite ve-
dela, že všetok čas, ktorý jej zostáva 

Prezident Thomas S. Monson strávi tým, čo je pre ňu najdôležitej-
šie, a to so svojou rodinou, priateľmi 
a s evanjeliom, že sa to stane stredo-
bodom jej života.

Takéto okamihy precitnutia prichá-
dzajú z času na čas k nám všetkým, aj 
keď asi nie vždy za tak dramatických 
okolností. Jasne vidíme to, na čom 
v našom živote skutočne záleží a to 
ako máme žiť.

Spasiteľ povedal:
„Nezhromažďujte si poklady na 

zemi, kde (ich) moľ a hrdza ničí 
a kde sa zlodeji vlamujú a kradnú.

Ale zhromažďujte si poklady 
v nebi, kde (ich) ani moľ ani hrdza 
neničí a kde sa zlodeji nevlamujú 
a nekradnú.

Lebo kde je tvoj poklad, tam bude 
aj tvoje srdce.“ 1

Vo chvíľach hlbokého zamyslenia 
alebo keď to naliehavo potrebujeme, 
sa duša človeka obracia hore k nebu 
a hľadá božskú odpoveď na najzá-
važnejšie otázky života. Odkiaľ sme 
prišli? Prečo sme tu? Kam pôjdeme, až 
opustíme tento život?

Odpovede na tieto otázky nenáj-
deme v akademických učebniciach 
ani vyhľadávaním na internete. Tieto 
otázky presahujú smrteľnosť. Týkajú 
sa celej večnosti.

Odkiaľ sme prišli? O tejto otázke 
premýšľa, i keď o tom nerozpráva, 
každý človek.

Apoštol Pavol povedal Aténčanom 
na Aeropágu, že „sme . . . rod Boží“ 2. 
Pretože vieme, že naše fyzické telo 
pochádza zo smrteľných rodičov, 
musíme Pavlovo prehlásenie bližšie 
preskúmať. Pán prehlásil, že duch 
a telo sú dušou človeka 3. Duch je 
teda to, čo pochádza z Boha. Pisateľ 
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listu Židom hovorí o Bohu ako o „Ot-
covi duchov“ 4. Duchovia všetkých 
ľudí sú doslova Jeho splodení synovia 
a dcéry 5.

Vieme, že inšpirovaní básnici na-
písali dojemné riadky a zaznamenali 
intuitívne myšlienky, aby sme o tomto 
mohli premýšľať. William Wordsworth 
napísal túto pravdu:

Naše narodenie je len sekundou 
spánku a zabudnutia:

Duša čo vstane s nami, naša 
hviezda života.

Korene má inde,
a prichádza z diaľky:
Nie z úplného zabudnutia
a nie z úplnej nahoty,
ale jej stopy sú v oblakoch slávy 

odkiaľ pochádzame,
od Boha, ktorý je naším domovom:
nebo leží vôkol nás v dňoch našich 

detských liet! 6

Rodičia premýšľajú o svojej zodpo-
vednosti učiť, inšpirovať, poskytovať 
vedenie a smer a byť príkladom. A za-
tiaľ čo rodičia premýšľajú, deti – a ob-
zvlášť mladí ľudia – kladú prenikavú 
otázku, prečo sme tu? Obvykle si ju 
človek položí v tichosti, sám sebe, 
a znie: Prečo som tu práve ja?

Akí vďační máme byť za to, že 
múdry Stvoriteľ stvoril zem a umiest-
nil nás sem, so závojom zabudnutia 
našej predchádzajúcej existencie, 
tak aby sme mohli prejsť skúškami 
a preukázať čo v nás je, aby sme sa 
stali spôsobilými pre všetko, čo pre 
nás Boh pripravil.

Je jasné, že hlavným účelom našej 
existencie na zemi je získať telo 
z mäsa a kostí. Tiež nám bol daný 
dar slobodnej vôle. Máme výsadu 
rozhodovať sa tisícimi spôsobmi sami 
za seba. Tu sa učíme vďaka osobným 
neľahkým skúsenostiam. Rozlišujeme 
medzi dobrom a zlom. Uvedomujeme 
si rozdiel medzi horkým a slad-
kým. Zisťujeme, že naše činy majú 
následky.

Vďaka poslušnosti Božích priká-
zaní sa môžeme stať hodnými prebý-
vať v „dome“, o ktorom hovoril Ježiš, 

keď povedal: „V dome môjho Otca je 
mnoho príbytkov. Idem vám pripraviť 
miesto . . . aby ste aj vy boli tam, kde 
som ja.“ 7

Napriek tomu, že vstupujeme do 
smrteľnosti „s oblakmi slávy“, život 
neúprosne postupuje dopredu. Po 
detstve prichádza mladosť, a do-
spelosť prichádza tak nebadane. Zo 
skúsenosti sa učíme, že zatiaľ čo sa 
učíme na ceste života, je treba poze-
rať sa hore a žiadať nebo o pomoc.

Boh, náš Otec, a Ježiš Kristus, náš 
Pán, vyznačili cestu k dokonalosti. 
Vyzývajú nás, aby sme nasledovali 
večné pravdy a stali sa dokonalými 
tak ako sú Oni dokonalí.8

Apoštol Pavol prirovnal život 
k behu. V liste Židom nabáda: 
„Zložme . . . hriech, ktorý nás tak 
ľahko opantáva a buďme vytrvalí 
v zápase, ktorý máme pred sebou.“ 9

Vo svojej horlivosti však neprehlia-
dajme múdru radu Kazateľa: „Rýchli 
nevyhrávajú beh, ani hrdinovia boj.“ 10 
V skutočnosti cenu získava ten, kto 
vytrvá až do konca.

Keď myslím na beh života, spomí-
nam si na iný druh zápasu, dokonca  
z oných detských dní. S kama-
rátmi sme si brali vreckové nožíky 
a z mäkkého vŕbového dreva sme si 
vyrezávali loďky. Jednoduché loďky 
s trojuholníkovými plachtami vystrih-
nutými z kusu látky sme závodne 
púšťali na celkom prudkej utažskej 
rieke Provo River. Utekali sme popri 
brehu a dívali sme sa ako sa niekedy 
lodičky v prudkom toku rieky naklá-
ňajú a inokedy, keď sa dostali do 
hlbšej vody, pokojne plávali.

Počas jedného takéhoto závodu 
sme si všimli, že jedna loď vedie tie 
ostatné k určenému cieľu. Náhle ju 
prúd zaniesol príliš blízko k silnému 
víru a loďka sa naklonila na bok a 
prevrátila sa. Točila sa stále dokola 
a nedokázala sa vrátiť do hlavného 
prúdu. A nakoniec sa zastavila na 
kraji šachoriny, kde ju obklopili rôzne 
naplavené smeti a zadržovali chá-
padlá zeleného rašelinníka.

Tieto loďky z detstva nemali žia-
den kýl pre udržanie stability, žiadne 

kormidlo pre udržanie smeru ani žia-
den pohon. Ich smer bol nevyhnutne 
určovaný prúdom – bola to cesta 
najmenšieho odporu.

My sme na rozdiel od lodičiek 
vybavení božskými schopnosťami, 
ktoré riadia našu cestu. Nevstupujeme 
do smrteľnosti preto, aby nás unášal 
prúd života, ale s mocou myslieť, 
uvažovať a niečo dosiahnuť.

Nebeský Otec nás nevyslal na našu 
večnú plavbu bez toho, aby nám po-
skytol prostriedky, vďaka ktorým od 
neho môžeme obdržať vedenie, ktoré 
nám zaistí bezpečný návrat. Hovorím 
o modlitbe. Tiež hovorím o našepká-
vaní oného tichého a jemného hlasu 
a neprehliadam ani sväté písma, ktoré 
obsahujú slová Pána a slová prorokov 
– ktoré nám boli poskytnuté na to, 
aby nám pomáhali úspešne prekročiť 
cieľovú čiaru.

V určitej dobe našej pozemskej 
misie sa objaví neistý krok, unavený 
úsmev, bolesť choroby – zvädnuté 
leto, prichádzajúca jeseň, chlad zimy 
a skúsenosť, ktorú nazývame smrťou.

Každý premýšľavý človek si už 
niekedy položil otázku, ktorú najlep-
šie vyjadril Jób za stara: „Keď človek 
zomrie, bude žiť znova?“ 11 Aj keď 
sa môžeme pokúsiť túto otázku zo 
svojich myšlienok vypudiť, vždy sa 
vracia. Smrť prichádza k všetkým ľu-
ďom. Prichádza k starým ľuďom, keď 
ich nesú zoslabnuté nohy. Jej volanie 
počujú aj tí, čo sa dostali len do po-
lovice svojej životnej púte. A veľakrát 
umlčí i smiech malých detí.

Ale ako je to s existenciou po 
smrti? Je po smrti všetkému koniec? 
Robert Blatchford vo svojej knihe 
God and My Neighbor, (Boh a môj 
sused) s veľkou vehementnosťou 
napáda uznávané kresťanské názory, 
ako je Boh, Kristus, modlitba a hlavne 
nesmrteľnosť. Smelo tvrdí, že smr-
ťou naša existencia končí a že nikto 
nemôže dokázať opak. A potom sa 
stala prekvapujúca vec. Táto jeho 
hradba skepticizmu sa náhle obrátila 
na prach. A on zostal nechránený. 
Pomaly začal nachádzať svoju cestu 
späť k viere, ktorej sa vysmieval 
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a ktorú opustil. Čo spôsobilo takúto 
hlbokú zmenu jeho názoru? Zomrela 
mu manželka. So zlomeným srdcom 
vošiel do izby, kde ležalo to smrteľné 
z nej. Znovu pozrel na tvár, ktorú tak 
miloval. Vyšiel von a povedal svojmu 
priateľovi: „Je to ona, a napriek tomu 
to nie je ona. Všetko sa zmenilo. 
Niečo, čo tam bolo predtým je preč. 
Nie je taká aká bývala. Čo mohlo 
odísť, ak nie jej duša?“

Neskôr napísal: „Smrť nie je to, čo 
si niektorí ľudia predstavujú. Je to iba 
niečo ako prechod do inej miestnosti. 
V tej inej miestnosti nájdeme . . . 
drahú ženu a muža a drahé deti, tých, 
ktorých sme milovali a stratili.“ 12

Bratia a sestry, my vieme, že smrť 
nie je koniec. Túto pravdu učili a stále 
učia žijúci proroci vo všetkých dobách. 
Nachádza sa to tiež v našich svätých 
písmach. V Knihe Mormonovej čítame 
tieto konkrétne a utešujúce slová:

Teraz, ohľadom stavu duše medzi 
smrťou a vzkriesením – Hľa, anjel 
mi oznámil, že duchovia všetkých 
ľudí, akonáhle odídu z tohto smrteľ-
ného tela, áno, duchovia všetkých 
ľudí, či sú dobrí alebo zlí, sú prive-
dení domov k tomu Bohu, ktorý im 
dal život.

A potom, stane sa, že duchovia 
tých, ktorí sú spravodliví, sú prijatí do 
stavu šťastia, ktorý sa nazýva raj, stav 
odpočinutia, stav pokoja, kde budú 

odpočívať od všetkých trápení svojich 
a od všetkých starostí a smútku.13

Potom čo bol Spasiteľ ukrižovaný 
a Jeho telo ležalo tri dni v hrobe, do 
neho znova vstúpil duch. Kameň 
bol odvalený a vzkriesený Vykupiteľ 
odetý nesmrteľným telom z mäsa  
a kostí vyšiel von.

Jóbova otázka: „Keď človek zomrie, 
bude žiť znova?“, bola zodpovedaná 
keď Mária a ďalšie ženy prišli k hrobu 
a uvideli dvoch mužov v žiariacich 
rúchach, ktorí s nimi hovorili: „Čo  
hľadáte živého medzi mŕtvymi? Niet 
Ho tu, ale vstal.“ 14

Výsledkom Kristovho víťazstva 
nad hrobom je, že my všetci budeme 
vzkriesení. Toto je vykúpenie duše. 
Pavol napísal: „Sú aj nebeské telá, sú 
aj zemské; ale iný je lesk nebeských  
a iný zemských.“ 15

Je to celestiálna sláva, ktorú vy-
hľadávame. Je to prítomnosť Boha, 
v ktorej si želáme prebývať. Je to 
rodina na večnosť, v ktorej chceme 
mať svoje miesto. Také požehnania 
sa dostavia vtedy, ak sa stanú snahy, 
úsilie, pokánie a nakoniec aj úspech 
našimi celoživotnými zásadami.

Odkiaľ sme prišli? Prečo sme tu? 
Kam pôjdeme po tomto živote? Tieto 
základné otázky už nemusia zostať 
nezodpovedané. Z hĺbky duše a vo 
všetkej pokore svedčím o tom, že to  
o čom som hovoril je pravdivé.

Náš Nebeský Otec má radosť  
z tých, ktorí dodržiavajú Jeho  
prikázania. Ale robí si tiež starosti  
o stratené dieťa, svojhlavého tíne-
džera, spurného mladého, previni-
lého rodiča. Majster láskavo hovorí 
týmto a vlastne všetkým: „Vráťte sa. 
Vykročte vpred. Poďte ďalej. Poďte 
domov. Poďte ku mne.“

Za týždeň budeme oslavovať 
Veľkú noc. Naše myšlienky sa budú 
obracať k Spasiteľovmu životu,  
k Jeho smrti a Jeho Vzkrieseniu.  
Ako Jeho zvláštny svedok vám sved-
čím o tom, že On žije a že očakáva 
náš triumfálny návrat. Kiež tento 
návrat zažije každý z nás, o to sa  
pokorne modlím v Jeho svätom 
mene – dokonca Ježiša Krista, nášho 
Spasiteľa a Vykupiteľa, amen.
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Učenie pre našu dobu

Lekcie Melchisedekovho kňaz-
stva a Združenia pomoci majú 
byť každú štvrtú nedeľu ve-

nované „Učeniu pre našu dobu“. 
Každá lekcia môže byť pripra-
vená z jedného alebo z viacerých 
príhovorov z poslednej generálnej 
konferencie (pozri dole uvedenú 
tabuľku). Prezidenti kolov a okrs-
kov môžu určiť, ktoré príhovory sa 
môžu použiť alebo môžu prideliť 
túto zodpovednosť biskupom 
a predsedom pobočiek. Vedúci 
majú vyzdvihnúť hodnotu toho, že 
bratia v Melchisedekovom kňaz-
stve 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 priniesli 
do triedy posledné vydanie časo-
pisu z generálnej konferencie.

Návrhy na prípravu lekcie  
z príhovorov

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

* Lekcie pre štvrtú nedeľu v apríli a v októbri môžete vybrať z predchádzajúcich konferencií  
alebo z poslednej aktuálnej konferencie. Tieto príhovory sú dostupné v mnohých jazykoch na  
conference.lds.org.

a vyučujete z nich. Možno budete 
pokúšaní pripraviť si lekciu s pou-
žitím iných materiálov, ale konfe-
renčné príhovory sú schváleným 
učebným plánom. Vašim povola-
ním je pomáhať ostatným učiť sa 
evanjelium a žiť podľa neho, keď 
vyučujete z poslednej generálnej 
konferencie Cirkvi.

Prejdite si príhovory, vyhľa-
dávajúc zásady a náuky, ktoré 
uspokojujú potreby členov triedy. 
Taktiež vyhľadávajte v príhovoroch 
príbehy, odkazy na písma a vyhlá-
senia, ktoré vám pomôžu vyučovať 
tieto pravdy.

Vytvorte si osnovu, podľa ktorej 
budete vyučovať zásady a náuky. 
Zvážte, že zahrniete 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

Apríl 2012–október 2012 Príhovory boli prezentované na  
Generálnej konferencii v apríli 2012 *

Október 2012 – apríl 2013 Príhovory boli prednesené na  
Generálnej konferencii v októbri 2012 *
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Počul som, ako prezident Spencer 
W. Kimball na jednom zasadaní 
konferencie žiadal Boha, aby mu 

dal hory, ktoré treba prekonať. Povedal: 
„Pred nami sú úžasné výzvy, čakajú na 
nás obrovské príležitosti. Vítam túto 
vzrušujúcu perspektívu a rád by som,  
s pokorou, povedal Pánovi: ,Ukáž mi 
tie hory‘, daj mi tie príležitosti.“ 1

Moje srdce bolo pohnuté, pretože 
som vedel, že niektorým výzvam a 
protivenstvám už čelil. Túžil som po 
tom byť viac ako on, udatný služob-
ník Boží. A tak som sa jednej noci 
modlil o to, aby bola moja odvaha 
vyskúšaná. Stále si na to živo spomí-
nam. Večer som pokľakol vo svojej 
spálni s vierou, ktorá naplnila moje 
srdce tak, že až pretekalo.

O deň či dva bola moja modlitba 
zodpovedaná. Najťažšia skúška môjho 
života ma prekvapila a spokornila. 
Poskytla mi dvojnásobnú lekciu. Po 
prvé, dostal som jasné uistenie, že 
Boh si vypočul moju vernú modlitbu 
a odpovedal na ňu. Ale po druhé, 
začal som lekciu, ktorá stále pokra-
čuje, aby som sa naučil, prečo som 

onej noci cítil také uistenie, že veľké 
požehnanie, ktoré môže pochádzať 
z nepriazne, môže viac než vyrovnať 
akúkoľvek cenu.

Nepriazeň, ktorá má postihla v tej 
vzdialenej minulosti, sa teraz v porov-
naní s tým, čo sa odvtedy prihodilo 
mne a tým, ktorých milujem, zdá 
zanedbateľnou. Mnohí z vás teraz pre-
chádzate fyzickými, duševnými a cito-
vými skúškami, ktoré môžu spôsobiť, 
že začnete kričať, ako jeden úžasný  
a verný služobník Boží, ktorého dobre 
poznám. Sestrička ho začula, ako na 
svojej posteli bolestne vykríkol: „Prečo 
sa mi to stalo, keď som sa celý svoj 
život snažil byť dobrý?“

Vy viete, ako Pán odpovedal na 
onú otázku, ktorú mu položil prorok 
Joseph Smith vo svojej väzenskej cele:

A ak by si bol uvrhnutý do jamy 
či do rúk vrahov a bol by nad tebou 
vynesený rozsudok smrti; ak budeš 
uvrhnutý do hlbiny; ak sa vzdúva-
júce vlny sprisahajú proti tebe; ak 
sa prudké vetry stanú nepriateľom 
tvojim; ak nebesia zhromaždia tem-
notu a všetky prvky sa spolčia, aby 

zatarasili cestu; a nad to všetko, ak by 
sa samotný pažerák pekla dokorán 
otvoril proti tebe, vedz, syn môj, že 
všetky tieto veci ti dajú skúsenosti  
a budú pre dobro tvoje.

Syn Človeka zostúpil pod toto 
všetko. Si ty väčší ako on?

Takže, drž sa cesty svojej a kňaz-
stvo zostane s tebou; lebo ich hranice 
sú stanovené, nemôžu ich prekročiť. 
Dni tvoje sú známe a rokov tvojich 
nebude napočítaných menej; takže, 
neboj sa toho, čo človek môže učiniť, 
lebo Boh bude s tebou na veky 
vekov.2

Zdá sa mi, že neexistuje lepšia  
odpoveď na to, prečo máme skúšky  
a čo máme činiť, než slová samotného 
Pána, ktorý za nás prešiel skúškami, 
ktoré boli strašnejšie ako si vieme 
predstaviť.

Pamätáte si Jeho slová, keď nám 
radil, že máme, ak v Neho veríme, 
činiť pokánie:

Takže, prikazujem ti, aby si činil 
pokánie – čiň pokánie, inak ťa budem 
biť palicou svojich úst a rozhorčením 
svojím a hnevom svojím a utrpenia 
tvoje budú ťažké – ako ťažké, nevieš, 
aké prenikavé, nevieš, áno, nevieš 
ako ťažko znesiteľné budú.

Lebo hľa, Ja, Boh, som vytrpel tieto 
veci za všetkých, aby oni nemuseli 
trpieť, ak budú činiť pokánie;

Ale ak nebudú činiť pokánie,  
musia trpieť rovnako ako Ja.

Utrpenie, ktoré spôsobilo Mne, 
dokonca Bohu, najväčšiemu zo  
všetkých, že som sa chvel bolesťou  
a krvácal z každého póru, a trpel  
v tele i na duchu – a chcel som, aby 
som nemusel vypiť ten horký kalich  
a mohol sa stiahnuť —

Avšak, buď sláva Otcovi, a ja som 

Hory, ktoré treba 
prekonať
Ak máme vieru v Ježiša Krista, budú pre nás požehnaním 
tie najťažšie, i tie najľahšie okamihy v našom živote.

Prezident Henry B. Eyring
Prvý radca v Prvom predsedníctve
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vypil a dokončil som prípravy Svoje 
pre deti ľudské.3

Vy i ja veríme tomu, že spôsob, ako  
prejsť týmito skúškami a zvládnuť ich 
je viera v to, že je „balzam v Gileáde“ 4 
a že Pán sľúbil: „Neopustím [ťa].“ 5 
Preto nás prezident Thomas S.  
Monson učí, aby sme pomáhali sami 
sebe a tým, ktorým slúžime počas 
toho, čo sa zdá byť osamelými  
a ohromujúcimi skúškami.6

Ale prezident Monson tiež múdro 
učil, že základy viery, ktoré v pod-
state ležia na týchto prísľuboch, si 
vyžadujú čas, aby mohli byť vybudo-
vané. Možno, rovnako ako ja, vidíte 
potrebu oných základov pri posteli 
niekoho, kto je pripravený vzdať boj, 
aby mu pomohli vytrvať až do konca. 
Ak nie sú základy viery zapustené  
v našom srdci, sila vytrvať až do 
konca sa rozdrobí.

Dnes je mojím cieľom opísať to, 
čo viem o tom, ako môžeme položiť 
oné neotrasiteľné základy. Činím tak 
s veľkou pokorou, a to z dvoch dôvo-
dov. Po prvé – to, čo poviem, môže 
odradiť niekoho, kto akurát zápasí 
uprostred veľkého protivenstva a cíti, 
že jeho základy viery sa drobia. A po 
druhé – viem, že predo mnou ležia 
omnoho väčšie skúšky, kým môj život 
skončí. A preto, riešenie, ktoré vám 
ponúkam, sa ešte len osvedčí počas 
môjho vlastného života skrze vytrva-
nie až do konca.

Ako mladý muž som pracoval pre 
firmu, ktorá pripravovala a stavala 
základy pre nové domy. V letnej ho-
rúčave to bola ťažká práca vykopať na 
pozemku formu, do ktorej sme liali 
betón na základy. Nemali sme žiadne 
stroje. Používali sme krompáč a lo-
patu. Vybudovanie pevných základov 
pre domy bola v tej dobe ťažká práca.

Tiež si vyžadovala trpezlivosť. Keď 
sme vyliali betón do formy, čakali 
sme, kým vyschne. Aj keď sme chceli, 
aby sa práca pohla dopredu, čakali 
sme, až kým základy nevyschli, kým 
sme mohli odstrániť formu.

A pre stavbára-začiatočníka bolo 
ešte pôsobivejšie to, čo sa javilo 
ako nudná a časovo náročná práca 

– pozorne vkladať kovové prúty do 
formy, aby sme tak dali základom ich 
výslednú pevnosť.

Podobným spôsobom musí byť 
aj naša pôda pozorne pripravená 
pre základy viery, aby sme prečkali 
búrky, ktoré sa vyskytnú v každom 
živote. Onou pevnou pôdou pre zá-
klady viery je osobná bezúhonnosť.

To, že sa vždy, keď sa pred nami 
zjaví rozhodnutie rozhodneme 
správne, vytvára pevnú pôdu pod 
našu vieru. Môže to začať v det-
stve, potom ako sa každá duša 
narodí s bezplatným darom Ducha 
Kristovho. S týmto Duchom mô-
žeme vedieť, kedy činíme to, čo je 
správne pred Bohom a kedy činíme 
to, čo je z Jeho pohľadu nesprávne.

Tieto rozhodnutia, ktorých časom 
činíme stovky, pripravia pevnú pôdu, 
na ktorej je vybudovaný chrám našej 
viery. Evanjelium Ježiša Krista, so všet-
kými jeho zmluvami, obradmi a zá-
sadami, je kovová konštrukcia, okolo 
ktorej je vyliata hmota našej viery.

Jedným z kľúčov trvalej viery je  
to, že správne určíme ten čas, kedy je 
tvrdá a suchá. Z tohto dôvodu bolo 
odo mňa pochabé, keď som sa tak 
skoro vo svojom živote modlil  
o vyššie hory, ktoré chcem prekonať 
a o ťažšie skúšky.

Tvrdnutie a vysušenie sa neusku-
toční automaticky po nejakom čase, 
ale vyžaduje si svoj čas. Nestane sa to 
len tým, že sme starší. Musíme neu-
stále slúžiť Bohu aj ostatným z celého 
svojho srdca a duše, a to zmení naše 
svedectvo o pravde na nerozbitnú 
duchovnú silu.

Teraz by som chcel povzbudiť 
tých, ktorí sú práve uprostred ťažkých 
skúšok a ktorí majú pocit, že ich 
viera možno pod prívalom ťažkostí 
ochabuje. Ťažkosti samotné môžu byť 
vašou cestou, ako posilniť a napokon 
získať neotrasiteľnú vieru. Moroni, 
syn Mormonov v Knihe Mormonovej,  
nám povedal, ako môžeme získať  
toto požehnanie. Učí nás jednoduchú 
a láskavú pravdu, že ak konáme len 
s troškou viery, umožní to Bohu, aby 
nám ju pomohol zvýšiť.

Moroni učil, že viera je dúfať vo 
veci, ktoré nevidíme; takže sa ne-
máme hádať, pretože nevidíme, lebo 
neobdržíme žiadne svedectvo, až po 
skúške našej viery.

Povedal, že práve skrze vieru sa 
Kristus ukázal ich otcom potom, čo 
bol vzkriesený z mŕtvych; a neukázal 
sa im, až kým v Neho nemali vieru; 
a preto, musí to nevyhnutne byť, že 
niektorí v Neho mali vieru, lebo svetu 
sa On neukázal.

Ale pre vieru ľudí sa ukázal svetu 
a oslávil meno Otcove, a pripravil 
cestu, aby tak ostatní mohli byť po-
dielnikmi nebeského daru, aby mohli 
dúfať v tie veci, ktoré nevideli.

A preto, aj my môžeme mať nádej 
a byť podielnikmi oného daru, ak len 
budeme mať vieru.7

Oný kúsoček najvzácnejšej viery, 
ktorý máte ochraňovať a používať 
akýmkoľvek spôsobom je viera v Pána 
Ježiša Krista. Moroni učil o moci onej 
viery toto: A nikdy nikto nevykonal 
zázraky, pokiaľ nemal vieru; a preto 
najprv verili v Syna Božieho.8

Raz ma navštívila žena, ktorá 
obdržala zázrak potrebnej sily, aby 
prečkala nepredstaviteľnú stratu len 
tým, že si neustále opakovala slová: 
„Ja viem, že žije Spasiteľ.“ 9 Oná viera 
a oné slová svedectva boli stále  
tam, v tej temnote, ktorá nastala,  
ale nemohla vymazať spomienky  
z jej detstva.

Bol som ohromený, keď som zistil, 
že iná žena odpustila človeku, ktorý 
jej roky ubližoval. Bol som prekva-
pený a opýtal som sa jej, prečo sa 
rozhodla odpustiť a zabudnúť na roky 
a roky nenávistného týrania.

Tichučko odpovedala: „Bola to tá 
najťažšia vec, ktorú som kedy urobila, 
ale vedela som len to, že to musím 
urobiť. A tak som to urobila.“ Jej viera, 
že Spasiteľ jej odpustí, ak ona odpustí 
ostatným, ju pripravila na to, že keď 
sa len o niekoľko mesiacov potom, čo 
odpustila svojmu zanovitému protiv-
níkovi, musela pozerať do tváre smrti, 
cítila pocity pokoja a nádeje.

Spýtala sa ma: „Keď prídem do 
neba, aké to tam bude?“
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Odpovedal som: „Z toho, čo som 
videl ohľadom vašej schopnosti preu-
kazovať vieru a odpúšťať viem len to, 
že pre vás to bude nádherný návrat 
domov.“

Mám ďalšie povzbudenie pre tých, 
ktorí teraz premýšľajú nad tým, či je 
ich viera v Ježiša Krista dostatočná  
na to, aby dobre vytrvali až do konca. 
Som požehnaný tým, že niektorých  
z vás, ktorí teraz počúvate, som mohol 
spoznať už keď ste boli mladší, plní 
energie, talentovanejší než väčšina ľudí 
okolo vás, a aj tak ste sa rozhodli robiť 
to, čo robil Spasiteľ. Okrem hojnosti 
požehnaní ste si našli spôsoby, ako 
pomáhať a starať sa o tých, ktorých 
ste mohli vo svojom živote ignorovať 
alebo sa na nich pozerať zhora.

Keď prídu ťažké skúšky, bude tam 
aj viera vytrvať v nich dobre. Možno 
si ju vtedy nepovšimnete, ale budete 
si ju budovať tým, že budete konať na 
základe čistej lásky Kristovej, budete  
slúžiť a odpúšťať iným, tak ako to  
činil Spasiteľ. Budujete si základy 
viery tým, že milujete tak, ako miloval 
Spasiteľ a slúžite Mu. Vaša viera  
v Neho vedie ku skutkom pravej 
lásky, ktoré vám prinesú nádej.

Nikdy nie je príliš neskoro posil-
ňovať základy viery. Vždy je na to 
čas. Keď veríte v Spasiteľa, môžete 
činiť pokánie a žiadať o odpustenie. 
Určite existuje niekto, komu môžete 
odpustiť. Určite existuje niekto, komu 
môžete poďakovať. Určite existuje 
niekto, komu môžete slúžiť a po-
zdvihnúť ho. Môžete tak činiť nech ste 
kdekoľvek a nech sa cítite akokoľvek 
osamotení a opustení.

Nemôžem vám sľúbiť, že vaše 

protivenstvo v tomto živote skončí. 
Nemôžem vás uistiť, že vaše skúšky 
budú trvať len krátky okamih. Jednou 
z charakteristík životných skúšok je 
to, že sa zdá ako keby sa vtedy naše 
vnímanie času spomalilo, až sa tak-
mer úplne zastaví.

Má to svoje dôvody. Vieme, že 
tieto dôvody možno neposkytujú veľa 
útechy, ale poskytnú vám trpezlivosť. 
Tieto dôvody vyplývajú z tohto jed-
ného faktu: Nebeský Otec a Spasiteľ, 
vo Svojej dokonalej láske, ktorú ku 
vám prechovávajú, chcú, aby ste boli 
pripravení byť s Nimi a žiť v rodinách 
naveky. Môžu tam byť iba tí, ktorí 
budú omytí a dokonale čistí skrze 
uzmierenie Ježiša Krista.

Moja mama bojovala s rakovinou 
takmer desať rokov. Liečenie, operá-
cie a nakoniec upútanie na lôžko boli 
niektoré z jej skúšok.

Pamätám si, že môj otec, keď bol 
svedkom jej posledného vydýchnutia, 
povedal: „Malé dievčatko si odišlo 
odpočinúť domov.“

Jedným z rečníkov na jej pohrebe 
bol prezident Spencer W. Kimball. 
Spomedzi všetkých prejavov úcty, 
ktoré jej prejavil, si spomínam na  
tento: „Niektorí z vás si možno  
myslia, že Mildred trpela tak dlho  
a tak veľa, pretože urobila niečo  
zlé, za čo si zaslúžila takéto skúšky.“ 
Potom povedal: „Nie. Boh ju len chcel 
o trochu viac zušľachtiť.“ Spomínam 
si, ako som vtedy premýšľal: „Ak táto 
žena potrebovala viac zušľachtiť, čo 
čaká na mňa?“

Ak máme vieru v Ježiša Krista, 
budú pre nás požehnaním tie najťaž-
šie, i tie najľahšie okamihy v našom 

živote. Vždy, za akýchkoľvek podmie-
nok, sa môžeme s vedením Ducha 
rozhodnúť správne. Máme evanjelium 
Ježiša Krista, aby formovalo a viedlo 
náš život, ak sa pre to rozhodneme.  
A s prorokmi, ktorí nám zjavujú, aké 
je naše miesto v pláne spásy, môžeme 
žiť s dokonalou nádejou a pocitom 
pokoja. Nikdy sa nemusíme v Pánovej 
službe cítiť osamelí alebo nemilovaní, 
pretože nikdy nie sme. Preto môžeme 
cítiť Božiu lásku. Spasiteľ nám prisľú-
bil, že anjeli budú po našej ľavici  
a po našej pravici, aby nás podopie-
rali.10 A On vždy dodrží Svoje slovo.

Svedčím o tom, že Boh Otec žije  
a že Jeho Milovaný Syn je naším  
Vykupiteľom. Duch Svätý potvrdil  
pravdu, ktorá bola vyučovaná na  
tejto konferencii a potvrdí ju opäť, keď  
ju budete vyhľadávať, keď počúvate 
a neskôr budete študovať posolstvá 
Pánových oprávnených služobníkov, 
ktorí sú tu. Prezident Thomas S.  
Monson je Pánovým prorokom nad 
celým svetom. Pán na vás dohliada. 
Boh Otec žije. Jeho Milovaný Syn, 
Ježiš Kristus, je naším Vykupiteľom. 
Jeho láska neutícha. O tom svedčím  
v mene Ježiša Krista, amen.

POZNÁMKY
1.  Spencer W. Kimball, „Give Me This  

Mountain“, Ensign, november 1979, 79.
2. Pozri NaZ 122:7 – 9.
3. Pozri NaZ 19:15 – 19.
4. Jeremiáš 8:22.
5. Józua 1:5.
6.  Pozri Thomas S. Monson, „Look to  

God and Live“, Ensign, máj 1998,  
52 – 53.

7. Pozri Eter 12:6 – 9.
8. Pozri Eter 12:18.
9.  „Ja viem, že žije Spasiteľ“, Cirkevné  

piesne a piesne pre deti, str. 38.
10. Pozri NaZ 84:88.

© 2012 Intellectual Reserve, Inc. Všetky práva vyhradené. Printed in USA. Schválené v anglickom jazyku: 6/11. Preklad schválený: 6/11. Preklad  
Visiting Teaching Message, May 2012. Slovak. 10365 176


