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Poslušnosť prináša 
požehnania
Poznanie pravdy a odpovede na naše najhlbšie otázky  
k nám prichádzajú, ak poslúchame prikázania Božie.

Milovaní bratia a sestry, som 
veľmi vďačný za to, že mô-
žem byť dnes ráno s vami. 

Prosím vás o vieru a modlitby zatiaľ 
čo k vám budem hovoriť, čo je pre 
mňa výsada.

V priebehu vekov muži a ženy 
vždy hľadali poznanie a porozume-
nie týkajúce sa smrteľnej existencie 
a svojho miesta a zmyslu v nej, a 
tiež spôsob ako sa dostať k pokoju a 
šťastiu. Takémuto hľadaniu sa venuje 
každý z nás.

Toto poznanie a porozumenie je 
dostupné celému ľudstvu. Je obsiah-
nuté v pravdách, ktoré sú večné. V 
Náuke a zmluvách v oddiele 1, vo 
verši 39 čítame: Lebo pozrite a uzrite, 
Pán je Boh a Duch vydáva svedectvo, 
a svedectvo je pravdivé, a pravda trvá 
na veky vekov.

Básnik napísal:

I keď sa nebesia pominú a zem 
vody zaplavia,

pravda, podstata existencie, 

pretrvá besnenie každé,
večná, nemenná, navždy.1

Niektorí sa pýtajú: „Kde sa dá taká 
pravda nájsť a ako ju máme rozpoz-
nať?“ V zjavení danom skrze proroka 
Josepha Smitha v Kirtlande v Ohio, 
v máji roku 1833, Pán prehlásil:

A pravda je poznanie vecí, ako  
sú a ako boli, a ako prídu. . . .

Duch pravdy je od Boha. . . .
A žiadny človek nezískava plnosť, 

pokiaľ nezachováva prikázania jeho.
Ten, kto zachováva prikázania 

[Božie], obdrží pravdu a svetlo, až je 
oslávený v pravde a pozná všetky 
veci.2

Aké nádherné zasľúbenie! „Ten, 
kto zachováva prikázania [Božie], zís-
kava pravdu a svetlo, až je oslávený  
v pravde a pozná všetky veci.“

V tejto osvietenej dobe, kedy 
bola znovuzriadená plnosť evanjelia, 
nemusíme ja a ani vy plávať v ne-
známych moriach alebo putovať po 
nevyznačených cestách hľadajúc 

Prezident Thomas S. Monson pravdu. Milujúci Nebeský Otec na-
črtol náš smer a poskytol spoľahlivú 
mapu – dokonca poslušnosť. Poznanie 
pravdy a odpovede na naše najhlbšie 
otázky k nám prichádzajú, ak poslú-
chame prikázania Božie.

Poslušnosti sa učíme po celý 
život. Začíname v detstve, a tí, ktorí 
sú zodpovední za starostlivosť o nás 
stanovujú pokyny a pravidlá, aby za-
istili našu bezpečnosť. Keby sme tieto 
pravidlá poslúchali úplne, život by 
bol pre každého z nás jednoduchší. 
Mnohí z nás sa však tomu ako je 
múdre byť poslušný učia až životnými 
skúsenosťami.

Keď som bol malý, trávila naša 
rodina každé leto od začiatku júla do 
začiatku septembra na chate v parku 
Vivian v kaňone Provo v Utahu.

Jedným z mojich najlepších kama-
rátov v týchto bezstarostných dňoch 
v kaňone bol Danny Larsen, ktorého 
rodina tiež vlastnila chatu v parku 
Vivian. Každý deň sme mali v tomto 
chlapčenskom raji čo robiť, rybárčili 
sme v rieke, zbierali sme kamienky 
a iné poklady, chodili sme na výlety, 
liezli po skalách a jednoducho sme si 
užívali každú minútu každej hodiny 
každého dňa.

Raz ráno sme sa s Dannym roz-
hodli, že si večer so všetkými kama-
rátmi v kaňone urobíme táborák. Len 
bolo potrebné vyčistiť priestor na 
neďalekej lúke, kde by sme sa mohli 
všetci stretnúť. Júnová tráva na lúke 
už uschla a bola pichľavá, a preto 
bola lúka pre naše zámery nevhodná. 
Začali sme vysokú trávu trhať so 
zámerom vyčistiť veľkú kruhovú plo-
chu. Trhali sme a šklbali zo všetkých 
síl, ale podarilo sa vytrhať len zopár 
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hrstí nepoddajnej buriny. Uvedomili 
sme si, že táto úloha by nám zabrala 
celý deň a naše sily a nadšenie sa už 
začali vytrácať.

A potom mi v mojej osemročnej 
mysli napadlo to, o čom som si mys-
lel, že je geniálne riešenie. Povedal 
som Dannymu: „Všetko, čo musíme 
urobiť je tú burinu zapáliť. Jedno-
ducho v tej burine vypálime kruh!“ 
Danny okamžite súhlasil a ja som 
bežal do chaty pre pár zápaliek.

Aby si niekto z vás nemyslel, že v 
tomto útlom veku ôsmich rokov sme 
mohli používať zápalky, chcem aby 
bolo jasné, že obaja, Danny a aj ja, 
sme mali zakázané ich používať bez 
dozoru dospelých. Obaja sme boli 
opakovane varovaní pred nebezpe-
čenstvom ohňa. Avšak ja som vedel, 
kde sme mali zápalky, a my sme po-
trebovali vyčistiť tú lúku. Bez ďalšieho 
premýšľania som bežal do chaty, 
zobral som niekoľko zápaliek a uistil 
sa, že ma nikto nevidí. Potom som si 
ich rýchlo strčil do vrecka.

Dobehol som späť k Dannymu 
nadšený, že mám vo vrecku riešenie 
nášho problému. Spomínam si ako 
som si myslel, že oheň sa rozšíri len 
tak ďaleko ako sme chceli, a potom 
sa nejako zázračne sám uhasí.

Škrtol som zápalkou o kameň a 
suchá júnová tráva vzplanula. Vznie-
tila sa ako keby bola poliata benzí-
nom. Spočiatku sme boli s Dannym 
nadšení, keď sme sa pozerali ako 
tráva mizne, ale čoskoro nám bolo 
jasné, že oheň nemá v úmysle uhasiť 
sa sám. Keď sme si uvedomili, že ne-
máme ako oheň zastaviť, začali sme 
panikáriť. Hrozivé plamene začali 
stúpať po úbočí a ohrozovali borovice 
a všetko ostatné čo im stálo v ceste.

Nakoniec nám neostalo nič iné ako 
bežať pre pomoc. Za chvíľu všetci 
schopní muži a ženy v parku Vivian 
behali sem a tam s mokrými jutovými 
vrecami a hádzali ich na plamene v 
snahe uhasiť ich. Po niekoľkých hodi-
nách boli uhasené aj posledné uhlíky. 
Staré borovice boli zachránené 
rovnako ako domy, ktoré by plamene 
tiež postupne pohltili.

S Dennym sme v ten deň dostali 
niekoľko ťažkých, ale dôležitých 
ponaučení – ku ktorým tiež patrila aj 
dôležitosť poslušnosti.

Existujú pravidlá a zákony, ktoré 
nám pomáhajú zaistiť fyzickú bezpeč-
nosť. Podobne Pán poskytuje pokyny 
a prikázania, ktoré nám pomáhajú 
zaistiť našu duchovnú bezpečnosť, 
aby sme mohli úspešne kráčať cez 
túto zákernú smrteľnú existenciu a 
nakoniec sa navrátiť k nášmu Nebe-
skému Otcovi.

Pred storočiami generácii presiak-
nutej tradíciou obetovania zvierat 
Samuel dôrazne vyhlásil: „Poslušnosť 
je lepšia ako obeť a počúvanie lepšie 
ako tuk baranov.“ 3

V tejto dispenzácii Pán zjavil pro-
rokovi Josephovi Smithovi, že žiada 
srdce a ochotnú myseľ; a ochotní a 
poslušní budú jesť dobroty krajiny 
Sion v týchto posledných dňoch.4

Všetci proroci, dávni aj novodobí, 
vedeli, že poslušnosť je nevyhnutná 
pre našu spásu. Nefi vyhlásil: „Pôjdem 
a urobím tie veci, ktoré Pán priká-
zal.“ 5 Napriek tomu, že iní vo viere 
a poslušnosti prešľapovali, Nefi sa 
nikdy nevyhol tomu, aby urobil to,  
o čo ho Pán požiadal. Výsledkom 
bolo to, že boli požehnané nespo-
četné generácie.

Veľmi inšpirujúca a dojímavá je 
správa o poslušnosti Abraháma a 
Izáka. Ako bolestivo ťažké muselo byť 
pre Abraháma, v poslušnosti Božích 
prikázaní, vziať svojho milovaného 
Izáka do krajiny Mórija, a tam ho 
obetovať ako obeť. Dokážeme si 
predstaviť ťažobu v jeho srdci, keď 
prichádzal na určené miesto? Celkom 
určite musela úzkosť zvierať jeho 
telo a trýzniť jeho myseľ, keď Izáka 
zväzoval, kládol ho na oltár a bral do 
ruky nôž, aby ho zabil. S neochvej-
nou vierou a absolútnou dôverou 
v Pána zareagoval na Pánov príkaz. 
Aký úžasné bolo to vyhlásenie a aký 
bol prekvapený a šťastný, že prišlo: 
„Nevystieraj ruku na chlapca a neu-
bližuj mu, lebo teraz som spoznal, že 
sa bojíš Boha, a neodoprel si mi ani 
svojho syna, svojho jediného syna.“ 6

Abrahám bol vyskúšaný a preve-
rený a vďaka jeho vernosti a posluš-
nosti mu Pán dal tento úžasný sľub: 
„V tvojom potomstve požehnané 
budú všetky národy zeme, pretože  
si poslúchol môj hlas.“ 7

Napriek tomu, že od nás nie je 
požadované, aby sme svoju posluš-
nosť preukázali tak dramatickým a 
srdcervúcim spôsobom, je poslušnosť 
požadovaná aj od nás.

Prezident Joseph F. Smith v októbri 
1873 vyhlásil: „Poslušnosť je prvým 
zákonom nebies.“ 8

Prezident Gordon B. Hinckley 
povedal: „Šťastie Svätých neskorších 
dní, pokoj Svätých neskorších dní, 
pokrok Svätých neskorších dní, bla-
hobyt Svätých neskorších dní a večná 
spása a povýšenie tohto ľudu tkvie v 
tom, že kráčajú v poslušnosti rád . . . 
Božích.“ 9

Poslušnosť je znakom prorokov; v 
priebehu vekov im poskytuje silu a 
poznanie. Je veľmi dôležité, aby sme 
si uvedomili, že na tento prameň sily 
a poznania máme nárok aj my. Dnes 
je ľahko dostupný pre každého z nás, 
ak poslúchame Božie prikázania.

Počas rokov som poznal nespo-
četne veľa ľudí, ktorí boli a sú ob-
zvlášť verní a poslušní. Bol som nimi 
požehnaný a inšpirovaný. Dovoľte 
mi, aby som sa s vami podelil o opis 
dvoch z nich.

Walter Krause bol verným členom 
Cirkvi, ktorý so svojou rodinou žil v 
krajine, ktorá bola po Druhej svetovej 
vojne známa ako Východné Ne-
mecko. Napriek ťažkostiam, ktorým 
vtedy brat Krause čelil pre nedostatok 
slobody v tejto časti sveta, bol mu-
žom, ktorý miloval Pána a slúžil Mu. 
Verne a svedomito plnil každú úlohu, 
ktorá mu bola daná.

Druhý muž, Johann Denndorfer, 
rodený Maďar, bol obrátený do Cirkvi 
v Nemecku a v roku 1911, keď mal 
17 rokov, tam bol pokrstený. Zane-
dlho potom odtiaľ odišiel späť do Ma-
ďarska. Po Druhej svetovej vojne sa 
fakticky stal väzňom vo svojej rodnej 
zemi v meste Debrecín. Aj ľuďom v 
Maďarsku bola odopieraná sloboda.
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Brat Walter Krause, ktorý brata 
Denndorfera nepoznal, bol pove-
rený, aby bol jeho domácim učiteľom 
a pravidelne ho navštevoval. Brat 
Krause zavolal svojmu spoločníkovi 
v domácom učení a povedal mu: 
„Dostali sme poverenie navštíviť 
brata Johanna Denndorfera. Mal by 
si čas ísť ho tento týždeň navštíviť a 
odovzdať mu posolstvo evanjelia?“ A 
potom dodal: „Brat Denndorfer žije v 
Maďarsku.“

Jeho prekvapený spoločník sa 
opýtal: „Kedy odchádzame?“

„Zajtra,“ odpovedal brat Krause.
„Kedy sa vrátime späť domov?“ 

opýtal sa spoločník.
Brat Krause odpovedal: „Asi tak za 

týždeň – ak sa vôbec vrátime.“
Títo dvaja domáci učitelia odišli 

navštíviť brata Denndorfera – ces-
tovali vlakom a autobusom zo 
severovýchodnej časti Nemecka do 
Debrecínu v Maďarsku, čo je po-
riadny kus cesty. Brat Denndorfer ne-
mal domácich učiteľov od doby pred 
vojnou. Teraz, keď videl Pánových 
služobníkov, bol dojatý vďačnosťou 
za to, že prišli. Najskôr im odmietol 
podať ruku. Namiesto toho odišiel do 
svojej spálne a z malej skrinky vzal 
škatuľku zo svojimi desiatkami, ktoré 
odkladal po všetky tie roky. Desiatky 
odovzdal svojim domácim učite-
ľom a povedal: „Teraz som s Pánom 
vyrovnaný. Teraz už mám pocit, že 
som hodný podať ruku služobníkom 
Pánovým!“ Brat Krause mi neskôr 
rozprával o tom, že sa slovami nedá 
vyjadriť jeho dojatie, keď pomyslel na 
to, že tento verný brat, ktorý nemal 
kontakt s Cirkvou po veľa rokov, po-
slušne a neustále oddeľoval zo svojho 
skromného platu 10 percent na 

zaplatenie svojho desiatku. Odkladal 
si ho, aj keď nevedel, kedy a či vôbec 
bude mať tú výsadu ho zaplatiť.

Brat Walter Krause zomrel pred 
deviatimi rokmi vo veku 94 rokov. 
Slúžil verne a poslušne po celý svoj 
život a bol inšpiráciou pre mňa 
a všetkých, ktorí ho poznali. Keď ho 
požiadali, aby splnil nejakú úlohu, 
nikdy nenamietal, nereptal a nikdy sa 
nevyhováral.

Bratia a sestry, poslušnosť je veľ-
kou skúškou tohto života. A budeme 
ich tým skúšať, povedal Pán, aby sme 
vedeli, či budú činiť všetky veci, ktoré 
im Pán, ich Boh prikáže.10

Spasiteľ prehlásil: Lebo všetci, ktorí 
chcú mať požehnanie z rúk mojich, 
sa budú riadiť zákonom, ktorý bol 
určený pre oné požehnanie, a pod-
mienkami jeho, ako boli ustanovené 
pred založením sveta.11

Niet väčšieho príkladu poslušnosti 
ako je príklad nášho Spasiteľa. Pavol 
o Ňom povedal:

„Hoci bol Synom, tým že trpel, 
naučil sa poslušnosti.

A stal sa pôvodcom večného 
spasenia, keď prešiel v dokona-
losť k dobru všetkých, ktorí Ho 
poslúchajú.“ 12

Spasiteľ prejavil nefalšovanú lásku 
k Bohu tým, že žil dokonalým živo-
tom a ctil si posvätné poslanie Jemu 
zverené. Nikdy nebol povýšenecký. 
Nikdy sa nenadúval pýchou. Nikdy 
nebol nelojálny. Vždy bol pokorný. 
Vždy bol úprimný. Vždy bol poslušný.

Hoci bol pokúšaný majstrom 
ľstivosti, dokonca diablom; hoci bol 
fyzicky oslabený pôstom trvajúcim 40 
dní a 40 nocí a nakoniec vyhladol, a 
predsa, keď ten zlý predložil Ježišovi 
veľmi príťažlivé a vábivé ponuky, dal 

nám božský príklad poslušnosti tým, 
že odmietol odchýliť sa od niečoho o 
čom vedel, že je to správne.13

Keď čelil agónii v Getsemane, kde 
vydržal takú bolesť, že Jeho pot padal 
na zem v podobe veľkých krvavých 
kvapiek,14 zostal poslušným Synom, 
hovoriac: „Otče, ak chceš, odvráť odo 
mňa tento kalich; avšak nech sa stane 
nie moja vôľa, ale Tvoja.“ 15

Tak ako Spasiteľ poučoval Svojich 
prvých apoštolov, tak poučuje vás aj 
mňa: „Ty ma nasleduj!“ 16 Sme ochotní 
poslúchnuť?

Poznanie, o ktoré sa snažíme, 
odpovede, po ktorých túžime a silu, 
s ktorou si dnes prajeme čeliť výzvam 
zložitého a meniaceho sa sveta mô-
žeme získať vtedy, keď sme skutočne 
ochotní poslúchať Pánove prikázania. 
Ešte raz citujem slová Pána: Ten, kto 
zachováva prikázania [Božie], získava 
pravdu a svetlo, až je oslávený v 
pravde a pozná všetky veci.17

Je mojou pokornou modlitbou, aby 
sme mohli byť požehnaní bohatými 
odmenami, ktoré sú sľúbené posluš-
ným. V mene Ježiša Krista, nášho 
Pána a Spasiteľa, 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 časopisu z 
generálnej konferencie.

Návrhy na prípravu lekcie z 
príhovorov

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

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

vyučujete z nich. Možno budete 
pokúšaní pripraviť si lekciu s pou-
žitím iných materiálov, ale konfe-
renčné príhovory sú schváleným 
učebným plánom. Vaším 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:

• Vyhľadávajte v príhovoroch 
zásady a náuky.

• Rozmýšľajte o ich význame.
• Podeľte sa o porozumenie, ná-

pady, skúsenosti a svedectvá.
• Používajte tieto zásady a náuky 

vo svojich životoch.

LEKCIE UČENÉ KAŽDÝ MESIAC MATERIÁLY PRE LEKCIU VO ŠTVRTÚ NEDEĽU

Apríl 2013 -- október 2013 Príhovory boli prednesené na  
Generálnej konferencii v apríli 2013 *

Október 2013 – apríl 2014 Príhovory boli prednesené na  
Generálnej konferencii v októbri 2013 *
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Som vďačný, že môžem byť s 
vami na tejto konferencii Cirkvi 
Ježiša Krista Svätých neskorších 

dní. Toto je Jeho Cirkev. Keď vstupu-
jeme do Jeho kráľovstva, berieme na 
seba Jeho meno. On je Boh, Stvoriteľ 
a dokonalý. My sme smrteľníci, ktorí 
podliehajú smrti a hriechu. Vo Svojej 
láske k nám a našim rodinám nás 
pozýva, aby sme Mu boli bližšie. Tu 
sú Jeho slová: Priblížte sa mi, a ja sa 
priblížim vám; hľadajte ma usilovne, 
a nájdete ma; proste, a obdržíte; klo-
pte, a bude vám otvorené.1

V toto veľkonočné obdobie si 
pripomíname, prečo Ho milujeme a 
aké sľuby učinil so Svojimi vernými 
nasledovníkmi, aby sa stali Jeho 
milovanými priateľmi. Spasiteľ nám 
sľúbil a povedal nám ako, v našej 
službe pre Neho, On príde k nám. 
Jeden z príkladov je v zjavení Olive-
rovi Cowderymu, keď slúžil Pánovi 
s prorokom Josephom Smithom na 
preklade Knihy Mormonovej: Hľa, ty 
si Oliver a ja som hovoril k tebe pre 
želania tvoje; takže uchovávaj ako 
poklad tieto slová v srdci svojom. 
Buď verný a usilovný v zachovávaní 
prikázaní Božích a ja ťa objímem v 

náručí lásky svojej.2
Zakúsil som radosť z toho, že som 

prišiel bližšie k Spasiteľovi a z toho, 
že On prišiel bližšie ku mne často 
skrze jednoduché činy poslušnosti 
prikázaniam.

Tiež máte podobné skúsenosti. 
Možnože to bolo, keď ste sa rozhodli 
prísť na zhromaždenie sviatosti. Pre 
mňa to bolo v sabatný deň, keď 
som bol veľmi mladý. V tie dni sme 
prijímali sviatosť počas večerných 
zhromaždení. Spomienka na oný 
deň spred 65 rokov, keď som dodržal 
prikázanie zhromaždiť sa so svojou 
rodinou a so Svätými, ma stále privá-
dza bližšie k Spasiteľovi.

Vonku bola tma a zima. Pamätám 
si na pocit svetla a tepla v kaplnke 
oného večera s mojimi rodičmi. 
Prijali sviatosť, ktorá bola roznášaná 
držiteľmi Áronovho kňazstva, činiac 
zmluvu s naším Nebeským Otcom, že 
budeme vždy pamätať na Jeho Syna a 
dodržiavať Jeho prikázania.

A na konci zhromaždenia sme 
spievali pieseň „Abide with Me; ’Tis 
Eventide,“ (Ostaň so mnou dnes 
večer), v ktorej sa spieva: „Ó Spasiteľ, 
ostaň dnes v noci so mnou.“ 3

V ten večer som cítil Spasiteľovu 
lásku a blízkosť. A cítil som útechu 
Ducha Svätého.

Chcel som znova rozhorieť tie po-
city Spasiteľovej lásky a Jeho blízkosti, 
ktoré som cítil počas toho zhromaž-
denia sviatosti, keď som bol mladý. 
Tak som nedávno dodržiaval ďalšie 
prikázanie. Bádal som v písmach. 
V nich, ako som už vedel, som sa mo-
hol vrátiť späť k tomu, aby bol Duch 
Svätý so mnou a pocítiť to, čo cítili 
učeníci vzkrieseného Pána, keď prijal 
ich pozvanie a prišiel do ich domo-
vov a zostal s nimi.

Čítal som o treťom dni po Jeho 
ukrižovaní a o pohrebe. O verných 
ženách a ďalších, ktorí prišli s nimi a 
našli kameň odvalený z hrobu a Jeho 
telo tam nebolo. Prišli tam z lásky 
k Nemu, aby pomazali Jeho telo.

Dvaja anjeli tam stáli a pýtali sa ich, 
prečo sa boja, hovoriac:

„Čo hľadáte živého medzi mŕtvymi?
Niet Ho tu, ale vstal. Rozpomeňte 

sa, ako vám hovoril, keď bol ešte v 
Galilei,

že Syna človeka musia vydať hrieš-
nym ľuďom do rúk a ukrižovať a že v 
tretí deň musí vstať z mŕtvych.“ 4

Markove evanjelium dodáva pokyn 
od jedného z anjelov: „Ale choďte, 
povedzte Jeho učeníkom, aj Petrovi, 
že vás predchádza do Galiley; tam Ho 
uvidíte, ako vám povedal.“ 5

Apoštoli a učeníci sa zhromaždili 
v Jeruzaleme. Báli sa, tak ako by sme 
sa možno aj my, a premýšľali pri tom 
ako sa spolu rozprávali o tom, čo 
pre nich bude znamenať Jeho smrť a 
správy o vzkriesení.

Dvaja z učeníkov toho večera išli 
z Jeruzalema po ceste do Emauz. 
Vzkriesený Kristus sa im zjavil v 

„Poďte ku mne“
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prachu cesty a kráčal s nimi. Pán 
prišiel k nim.

Lukášove evanjelium nám umož-
ňuje kráčať s nimi:

 „A ako sa tak rozprávali a navzá-
jom dotazovali, priblížil sa k nim aj 
sám Ježiš a šiel s nimi.

Ale ich oči boli zdržiavané, aby Ho 
nepoznali.

Povedal im: Čo je to, o čom sa 
idúcky zhovárate medzi sebou? A oni 
sa zastavili smutní.

Jeden z nich menom Kleofáš Mu 
odpovedal: Ty si zrejme jediný z tých, 
ktorí sú v Jeruzaleme, a nevieš, čo sa 
v ňom po tieto dni stalo.“ 6

Rozpovedali mu o svojom smútku 
nad Ježišovou smrťou, keď verili, že 
On bude oným Vykupiteľom Izraela.

V Pánovom hlase musela byť cítiť 
láskavosť, keď hovoril s týmito dvoma 
zarmútenými a žialiacimi učeníkmi:

„On im povedal: Ó, nerozumní a 
leniví srdcom veriť všetko, čo hovorili 
proroci!

Či to Kristus nemusel pretrpieť a 
(tak) vojsť do svojej slávy?

Potom počnúc od Mojžiša a všet-
kých prorokov, vykladal im v Pís-
mach, všetko čo bolo o Ňom.“ 7

Tu prichádza moment, ktorý vždy 
rozohreje moje srdce, odkedy som 
bol malý chlapec:

„Vtom sa priblížili k mestečku, 
do ktorého šli, a On sa tváril, že ide 
ďalej.

Ale zdržiavali Ho: Zostaň s nami, 
lebo sa zvečerieva a deň sa už nachý-
lil. Vošiel teda, aby zostal s nimi.“ 8

Spasiteľ prijal v tú noc pozvanie 
do domu Svojich nasledovníkov v 
blízkom mestečku Emauzy.

Sedel s nimi a stoloval. Vzal chlieb, 
požehnal ho, lámal a podával im. Ich 
oči boli otvorené, takže Ho spoznali. 
Potom sa im stratil spred očí. Lukáš 
pre nás zaznamenal pocity týchto 
požehnaných učeníkov: „I povedali 
si: Či nehorelo v nás srdce, keď nám 
hovoril cestou a vysvetľoval Písma?“ 9

V rovnakú hodinu sa dvaja učeníci 
ponáhľali späť do Jeruzalema, aby po-
vedali jedenástim apoštolom, čo sa im 
stalo. Vtedy sa Spasiteľ zjavil znova.

Znova im pripomenul proroc-
tvá ohľadom Svojho poslania, aby 
uzmieril hriechy všetkých detí Svojho 
Nebeského Otca a prelomil tak putá 
smrti.

„Riekol im: Tak je napísané, že 
Kristus musel trpieť a na tretí deň 
vstať z mŕtvych

a že sa musí kázať v Jeho mene 
pokánie na odpustenie hriechov 
všetkým národom, počnúc od 
Jeruzalema.

Vy ste svedkovia toho.“ 10

Spasiteľove slová sú pravdivé 
rovnako pre nás ako boli vtedy pre 
Jeho učeníkov. My sme svedkami 
týchto vecí. A tento úžasný záväzok, 
ktorí sme prijali, keď sme boli pokrs-
tení do Cirkvi Ježiša Krista Svätých 
neskorších dní, sa pre nás stal jasným 
vďaka prorokovi Almovi, ktorý stál 
pred mnohými storočiami pri vodách 
Mormonu:

„A stalo sa, že im hovoril: Hľa, 
tu sú vody Mormonu (lebo tak ich 
nazývali), a teraz, pretože si prajete 
prísť do stáda Božieho a byť nazý-
vaní ľudom jeho, a ste ochotní niesť 
si navzájom bremená svoje, aby boli 
ľahké;

Áno, a ste ochotní žialiť s tými, 
ktorí žialia; áno, a utešovať tých, ktorí 
útechu potrebujú, a stáť ako sved-
kovia Boží vo všetkých dobách a vo 
všetkých veciach, a na všetkých mies-
tach, kde môžete byť, až do smrti, 
aby ste mohli byť Bohom vykúpení a 
počítaní medzi tých z prvého vzkrie-
senia, aby ste mohli mať život večný –

Teraz, hovorím vám, ak je toto 
prianie srdca vášho, čo máte proti 
tomu, aby ste boli pokrstení v mene 
Pánovom na svedectvo pred ním, že 
ste vstúpili do zmluvy s ním, že mu 
budete slúžiť a zachovávať prikáza-
nia jeho, aby na vás mohol hojnejšie 
vylievať Ducha svojho?

A teraz, keď ľudia počuli slová 
tieto, s radosťou tlieskali a zvolali: 
Toto je prianie srdca nášho.“ 11

Sme pod zmluvou pozdvihovať 
tých, ktorí sú v núdzi, a tiež byť 
svedkami Spasiteľa, tak dlho ako 
budeme živí.

Toto zvládneme bez toho, aby sme 
zlyhali iba ak budeme cítiť lásku k 
Spasiteľovi a Jeho lásku k nám. Keď 
sme verní sľubom, ktoré sme učinili, 
budeme cítiť našu lásku k Nemu. A 
bude narastať, pretože budeme cítiť 
Jeho moc a Jeho priblíženie sa k nám, 
keď sme v Jeho službe.

Prezident Thomas S. Monson nám 
často pripomína prísľub, ktorý dal 
Pán Svojim verným nasledovníkom: 
A ktokoľvek vás prijme, tam budem 
tiež aj ja, lebo pôjdem pred tvárou 
vašou. Ja budem na pravici vašej a na 
ľavici vašej, a Duch môj bude v srdci 
vašom, a anjeli moji okolo vás, aby 
vás podopierali.12

Je tu ďalší spôsob, ako môžeme 
vy a ja cítiť, ako sa Pán približuje ku 
nám. Keď Mu poskytujeme oddanú 
službu, On sa približuje bližšie k tým 
v našich rodinách, ktorých milujeme. 
Prišiel som na to, že vždy keď som 
bol povolaný v Pánovej službe, aby 
som sa presťahoval alebo opustil 
svoju rodinu, nakoniec som videl, 
ako Pán požehnáva moju manželku a 
moje deti. On pripravil Svojich milujú-
cich služobníkov a príležitosti priviesť 
moju rodinu bližšie k Sebe.

Vy ste tiež pocítili rovnaké požeh-
nanie vo svojich životoch. Mnohí z 
vás máte milovaných, ktorí sa túlajú 
mimo cesty k večnému životu. Pre-
mýšľate o tom, čo viac môžete urobiť, 
aby ste ich priviedli späť. Na Pána sa 
môžete spoliehať a priblížiť sa im, keď 
Mu budete slúžiť s vierou.

Spomeňte si, čo Pán sľúbil Jo-
sephovi Smithovi a Sidneymu Rig-
donovi, keď boli ďaleko od svojich 
rodín v Jeho službe: Moji priatelia Sid-
ney a Joseph: Rodinám vašim sa darí 
dobre; sú v rukách mojich a učiním 
s nimi, ako sa mi zdá dobré; lebo vo 
mne je všetka moc.13

Tak ako Alma a kráľ Mosiáš, nie-
ktorí verní rodičia, ktorí slúžili Pánovi 
tak dlho a tak dobre, majú deti, ktoré 
blúdia, napriek tomu, čo ich rodičia 
obetovali pre Pána. Urobili čo len 
mohli, bez zjavného úspechu, do-
konca s pomocou ďalších milujúcich 
a verných priateľov.
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Alma a Svätí sa vtedy modlili za 
jeho syna a za synov kráľa Mosiáša. 
Prišiel anjel. Vaše modlitby a modlitby 
tých, ktorí uplatňujú svoju vieru pri-
vedú Pánových služobníkov, aby po-
mohli členom vašej rodiny. Pomôžu 
im vybrať si cestu domov k Bohu, 
dokonca aj keď sú napádaní Satanom 
a jeho nasledovníkmi, ktorých cieľom 
je zničiť rodiny v tomto živote a na 
večnosti.

Pamätáte si slová vyrieknuté an-
jelom, ktoré povedal Almovi mlad-
šiemu a synom Mosiášovým pri ich 
rebélii: „A znova, anjel povedal: Hľa, 
Pán vypočul modlitby ľudu svojho, 
a tiež modlitby služobníka svojho, 
Almu, ktorý je otcom tvojím; lebo on 
sa za teba modlil s veľkou vierou, aby 
si mohol byť privedený k poznaniu 
pravdy; takže, z tohto dôvodu som 
prišiel, aby som ťa presvedčil o moci 
a právomoci Božej, aby modlitby 
služobníkov jeho mohli byť zodpove-
dané podľa ich viery.“ 14

Mojím sľubom vám, ktorí sa 
modlíte a slúžite Pánovi, nemôže byť 
to, že budete mať každé požehna-
nie, ktoré si pre seba a svoju rodinu 
želáte. Ale môžem vám sľúbiť, že 
Spasiteľ sa k vám priblíži a požehná 
vás a vašu rodinu tým, čo je najlep-
šie. Budete mať útechu Jeho lásky 
a pocítite odpoveď Jeho priblíženia 
sa, keď napriahnete svoje ruky v 
službe druhým. Keď budete posky-
tovať pomoc tým, ktorí sú v núdzi a 
ponúknete Jeho očisťujúce uzmierene 
tým, ktorí cítia smútok nad hriechmi, 
Pánova moc vás podporí. Jeho ruky 
sú spolu s vašimi napriahnuté, aby 
pomohli deťom nášho Nebeského 

Otca a požehnali im, vrátane tých vo 
vašej rodine.

Je pre nás pripravená úžasná 
oslava návratu domov. Vtedy uvidíme 
naplnenie Pánovho prísľubu tým, 
ktorých milujeme. On je tým, kto 
nás privíta vo večnom živote s Ním a 
naším Nebeským Otcom. Ježiš Kristus 
to opísal takto:

Usiluj o nastolenie a utvrdenie 
môjho Sionu. Zachovávaj prikázania 
moje vo všetkých veciach.

A ak budeš zachovávať prikázania 
moje a ak vytrváš do konca, budeš 
mať večný život, ktorý je najväčší zo 
všetkých darov Božích.15

Lebo tí, ktorí žijú, zdedia zem, a 
tí, ktorí umierajú, si odpočinú od 
všetkých prác svojich a ich skutky ich 
budú nasledovať; a obdržia korunu 
v príbytkoch Otca môjho, ktoré som 
pre nich pripravil.16

Svedčím, že skrze Ducha môžeme 
nasledovať pozvanie Nebeského 
Otca: Toto je Môj milovaný Syn. Vy-
počuj Ho! 17

Svojimi slovami a Svojím príkla-
dom nám Kristus ukázal ako prísť k 
Nemu bližšie. Každé dieťa Nebeského 
Otca, ktoré sa rozhodlo vstúpiť cez 
bránu krstu do Jeho Cirkvi bude 
mať príležitosť byť vyučované Jeho 
evanjeliu a počuť od Jeho povolaných 
služobníkov pozvanie „poďte ku 
mne“ 18.

Každý Jeho služobník v zmluve v 
Jeho kráľovstve na zemi a duchov-
nom svete obdrží Jeho vedenie skrze 
Ducha, keď požehnávajú a slúžia 
druhým pre Neho. A budú cítiť Jeho 
lásku a nájdu radosť v tom, že sú Mu 
bližšie.

Ja som svedkom vzkrieseného 
Pána s takou istotou ako keby som 
bol toho večera s onými dvoma 
učeníkmi v dome na ceste do Emauz. 
Viem, že On žije práve tak ako to 
vedel Joseph Smith, keď videl Otca a 
Syna vo svetle oného žiarivého rána v 
lesíku pri Palmyre.

Toto je pravá Cirkev Ježiša Krista. 
Iba v kľúčoch kňazstva držaných 
prezidentom Thomasom S. Monso-
nom je moc, ktorá nám umožňuje 
byť spečatení do rodín, aby sme žili 
naveky s naším Nebeským Otcom 
a Pánom Ježišom Kristom. Súdneho 
dňa sa postavíme pred Spasiteľa, 
tvárou v tvár. Bude to čas radosti 
pre tých, ktorí prišli bližšie k Nemu 
v Jeho službe v tomto živote. Bude 
to radosť počuť oné slová: „Správne, 
dobrý a verný sluha.“ 19 A o tomto 
svedčím ako svedok vzkrieseného 
Spasiteľa a nášho Vykupiteľa, v mene 
Ježiša Krista, amen.
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