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„Nenechám ťa  
a neopustím“
Nebeský Otec . . . vie, že sa učíme a rastieme, a stávame 
sa silnejšími, keď čelíme a odolávame skúškam, ktorými 
musíme prechádzať.

Dnes večer si zapíšem do 
denníka: „Toto bolo jedno z 
najinšpirovanejších zasadaní 

generálnej konferencie, na ktorom 
som sa zúčastnil. Všetko bolo také 
úžasné a tej najväčšej duchovnej 
podstaty.“

Bratia a sestry, keď sme sa pred 
šiestimi mesiacmi zišli na generálnej 
konferencii, moja drahá manželka 
Frances ležala v nemocnici po tom, 
čo pár dní predtým spadla a vážne 
sa zranila. V máji, po niekoľkých 
týždňoch statočného boja so svojím 
zranením, pokojne odišla na večnosť. 
Jej strata je nesmierne ťažká. Zobrali 
sme sa 7. októbra 1948 v chráme v 
Salt Lake. Zajtra by sme oslávili 65. 
výročie našej svadby. Bola láskou 
môjho života, môj spoľahlivý dôver-
ník a môj najbližší priateľ. Povedať, 
že mi chýba ani zďaleka nevyjadruje 
hĺbku mojich citov.

Túto konferenciu je to 50 rokov, 
čo som bol prezidentom Davidom 
O. McKayom povolaný do Kvóra 
dvanástich apoštolov. Počas všetkých 

tých rokov sa mi od mojej drahej 
spoločníčky ani na okamih nedostalo 
nič iné ako plná a dokonalá podpora. 
Prinášala nespočetne veľa obetí, aby 
som mohol vykonávať svoje povola-
nie. Nikdy som od nej nepočul jediné 
slovo sťažnosti, aj keď som bol často 
nútený tráviť dni a niekedy aj celé 
týždne ďaleko od nej a našich detí. 
Bola skutočne anjel.

Rád by som vyjadril poďakova-
nie za seba aj za našu rodinu za ten 
ohromný príliv lásky, ktorého sa nám 
dostalo potom, čo Frances zomrela. 
Z celého sveta sme dostali stovky 
pohľadníc a listov, ktoré vyjadrovali 
obdiv k nej a prejavovali sústrasť 
našej rodine. Dostali sme desiatky 
nádherných kytíc. Sme vďační za 
mnohé príspevky, ktoré boli v jej 
mene venované do Všeobecného 
misionárskeho fondu Cirkvi. Menom 
všetkých pozostalých vám chcem z 
celej duše poďakovať za láskavé a 
úprimné prejavy vášho záujmu.

Najväčšiu útechu mi v tomto bo-
lestivom období, keď sme sa museli 

Prezident Thomas S. Monson rozlúčiť, prináša svedectvo o evanjeliu 
Ježiša Krista a vedomie toho, že moja 
drahá Frances žije ďalej. Viem, že 
naše odlúčenie je len dočasné. Boli 
sme spečatení v dome Božom tým, 
kto má právomoc zväzovať na zemi 
aj v nebi. Viem, že jedného dňa sa 
znova zídeme a už nikdy nebudeme 
rozdelení. Táto znalosť mi pomáha a 
podporuje ma.

Bratia a sestry, dá sa bezpečne 
predpokladať, že nikdy nežil nikto, 
kto by bol úplne oslobodený od 
utrpenia a súženia a že v ľudských 
dejinách nebolo obdobie, ktoré by 
nemalo svoj prídel nepokojov a biedy.

Keď sa cesta života kruto stočí, 
existuje pokušenie položiť si otázku: 
„Prečo ja?“ Občas sa zdá, že na konci 
tunela nie je svetlo a že po temnej 
noci neprichádza svitanie. Cítime sa 
obklopení bolesťou zlomených sŕdc, 
sklamaním zo zmarených snov a zú-
falstvom stratených nádejí. Pripojíme 
sa k biblickej prosbe: „Či nieto bal-
zamu v Gileáde?“ 1 Cítime sa opustení, 
zdrvení žiaľom, osamelí. Máme sklon 
pozerať sa na svoje osobné nešťastie 
cez skresľujúce okuliare pesimizmu. 
Netrpezlivo očakávame vyriešenie 
problémov a zabúdame na to, že 
veľakrát je potrebná nebeská cnosť 
trpezlivosti.

Problémy, ktoré na nás dopa-
dajú, sú pre nás skutočnou skúškou 
našej schopnosti vytrvať. Zostáva 
však základná otázka, ktorú si musí 
zodpovedať každý z nás: Vzdám to, 
alebo dôjdem do cieľa? Niektorí to 
skutočne vzdávajú, keď zisťujú, že 
nie sú schopní povzniesť sa nad svoje 
problémy. Aby sme prišli do cieľa, 
musíme vytrvať až do konca života.
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Keď premýšľame o udalostiach, 
ktoré sa môžu prihodiť každému z 
nás, môžeme si s Jóbom povedať: 
„Človek sa rodí pre trápenie.“ 2 Jób 
bol „bezúhonný a dokonalý“ člo-
vek, „bohabojný a stránil sa zlého.“ 3 
Zbožný vo svojom počínaní, s pro-
sperujúcim majetkom, musel Jób čeliť 
skúške, ktorá by zničila kohokoľvek. 
Pozbavený svojho majetku, opovrho-
vaný svojimi priateľmi, postihnutý utr-
pením, zničený stratou svojej rodiny 
bol nabádaný k tomu, aby sa „rúhal 
Bohu a zomrel“.4 Tomuto pokušeniu 
odolal a z hĺbky svojej ušľachtilej 
duše prehlásil:

„Aj teraz je môj svedok na nebi a 
môj ručiteľ je na výšinách.“ 5

„Ja viem, že môj Vykupiteľ žije.“ 6

Jób zachoval vieru. Urobíme to 
isté, keď budeme čeliť podobným 
problémom?

Kedykoľvek máme pocit, že sme 
zrazení dole ranami života, pamä-
tajme si, že druhí prešli podobnými 
skúškami, vytrvali v nich, a potom ich 
prekonali.

História Cirkvi v tejto dispenzácii 
plnosti časov je plná príbehov tých, 
ktorí mali problémy, a napriek tomu 
zostali stálymi a dobrej mysle. Dôvod? 
Vytvorili z evanjelia Ježiša Krista 
ústredný bod svojich životov. Práve 
tento postoj nám pomôže vytrvať, 
nech už sa nám do cesty postaví 
čokoľvek. Ďalej sa budeme stretávať 
s problematickými výzvami, ale bu-
deme im schopní čeliť, pristupovať k 
ním priamo a nakoniec zvíťaziť.

Z lôžka bolesti a z vankúša 
mokrého od sĺz sme pozdvihnutí 
k nebu týmto božským uistením a 
drahocenným sľubom: „Nenechám 
ťa a neopustím.“ 7 Taká útecha je 
neoceniteľná.

Keď som cestoval krížom-krážom 
po svete pri plnení zodpovedností 
spojených s mojím povolaním, spoz-
nal som toho veľa – v neposlednom 
rade aj to, že smútok a utrpenie sa 
vyskytujú všade. Nedokážem ani 
zďaleka zmerať zármutok a utrpenie, 
ktorého som bol svedkom, keď som 
sa stretával s ľuďmi, ktorí sa stretávajú 

so zármutkom, prekonávajú chorobu, 
riešia rozvod, bojujú so svojhlavým 
synom či dcérou alebo trpia násled-
kami hriechov. Mohol by som pokra-
čovať ďalej a ďalej, lebo problémov, 
ktoré na nás môžu doliehať, je nespo-
četne. Je ťažké vybrať jediný príklad, 
ale kedykoľvek premýšľam o týchto 
problémoch, spomeniem si na brata 
Bremsa, jedného z mojich učiteľov 
nedeľnej školy z detstva. Bol to verný 
člen Cirkvi, človek so zlatým srdcom. 
S manželkou Sadie mali osem detí, 
z ktorých mnohé boli v podobnom 
veku ako deti v našej rodine.

Po tom čo sme sa s Frances vzali 
a odsťahovali zo zboru, sme brata a 
sestru Bremsovcov a členov ich ro-
diny vídavali na svadbách, pohreboch 
aj na stretnutiach bývalých členov 
zboru.

V roku 1968 manželka brata 
Bremsa, Sadie, zomrela. V priebehu 
rokov mu tiež zomreli dve z jeho 
ôsmych detí.

Jedného dňa asi pred 13 rokmi 
mi zavolala najstaršia vnučka brata 
Bremsa. Vysvetlila mi, že jej dedko 
oslávil 105. narodeniny. Povedala: 
„Býva v malom domove starostlivosti, 
ale každú nedeľu sa stretáva s celou 
rodinou a dá nám lekciu evanjelia.“ 
Potom pokračovala: „Minulú nedeľu 
nám dedko oznámil: ,Moji milovaní, 
tento týždeň zomriem. Zavolajte, pro-
sím, Tommymu Monsonovi. On bude 
vedieť, čo má robiť.‘“

Navštívil som brata Bremsa hneď 
na druhý večer. Už nejaký čas som ho 
nevidel. Nemohol som sa mu priho-
voriť, lebo bol hluchý. Nemohol som 
mu napísať odkaz, ktorý by si mohol 
prečítať, lebo stratil zrak. Povedali 
mi, že jeho rodina s ním komunikuje 
tak, že zoberú prst jeho pravej ruky 
a ním napíšu na dlaň jeho ľavej ruky 
meno osoby, ktorá ho navštevuje. 
Akýkoľvek odkaz mu potom odovzdá 
rovnakým spôsobom. Nasledoval 
som tento postup, chytil ho za prst 
a vyhláskoval T-O-M-M-Y M-O-N-
S-O-N, lebo pod týmto menom ma 
poznal. Brat Brems sa veľmi potešil, 
zobral moje ruky a položil si ich na 

hlavu. Vedel som, že túži po tom, aby 
dostal kňazské požehnanie. Šofér, 
ktorý ma doviezol do centra starost-
livosti sa ku mne pripojil, keď sme 
položili ruky na hlavu brata Bremsa a 
poskytli mu vytúžené požehnanie. Po 
požehnaní mu zo slepých očí stekali 
slzy. Chytil nás vďačne za ruky. Aj 
keď požehnanie, ktoré sme mu dali 
nemohol počuť, Duch bol silný a 
som presvedčený, že vďaka inšpirácii 
poznal, že sme mu dali požehnanie, 
ktoré potreboval. Tento drahý muž už 
nevidel. Už viac nemohol počuť. Mu-
sel žiť dňom aj nocou v malej izbičke 
centra starostlivosti. Napriek tomu 
ma však úsmev na jeho tvári a slová, 
ktoré predniesol, dojali. „Ďakujem,“ 
povedal. „Nebeský Otec bol ku mne 
veľmi milostivý.“

Do týždňa brat Brems zomrel, 
práve tak ako to predpovedal. Nikdy 
nelipol na tom, čoho sa mu nedo-
stávalo, ale naopak bol vždy veľmi 
vďačný za svoje mnohé požehnania.

Nebeský Otec, ktorý nám dáva 
toľko vecí, z ktorých sa môžeme 
radovať, tiež vie, že sa učíme a ras-
tieme, a stávame sa silnejšími, keď če-
líme a odolávame skúškam, ktorými 
musíme prechádzať. Vieme, že tu sú 
chvíle, kedy zažívame hlboké trápe-
nie, keď sme zarmútení a kedy sme 
možno skúšaní až na hranice svojich 
možností. Avšak tieto problémy nám 
umožňujú zmeniť sa k lepšiemu, 
prebudovať život tak ako nás to učí 
Nebeský Otec a stať sa inými než sme 
boli – lepšími než sme boli, chápavej-
šími než sme boli, empatickejšími než 
sme boli a so silnejším svedectvom 
než sme mali predtým.

To má byť náš zámer – vytrvať a 
vydržať, áno, a tiež sa stať duchovne 
prečistenejšími, zatiaľ čo sa snažíme 
kráčať pod žiarivým slnkom či za-
tiahnutou oblohou. Keby sme nemali 
výzvy, ktoré musíme prekonať a 
problémy, ktoré musíme riešiť, zostali 
by sme do veľkej miery na rovnakej 
úrovni a k svojmu cieľu, večnému ži-
votu, by sme postupovali len pomaly, 
alebo vôbec. Básnik vyjadril rovnakú 
myšlienku týmito slovami:
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Dobrý les nerastie ľahko,
čím silnejší vietor, tým silnejšie 

stromy.
Čím vzdialenejšie nebo, tým vyššia 

výška.
Čím viac búrok, tým viac sily.
Vďaka slnku a chladu, vďaka 

dažďu a snehu,
rastie v stromoch aj v ľuďoch dobré 

drevo.8

Jedine Majster pozná hĺbku našich 
skúšok, našich bolestí a nášho utrpe-
nia. Jedine On nám v čase protiven-
stva ponúka večný pokoj. Jedine On 
sa dotýka našej zmučenej duše týmito 
utešujúcimi slovami.

„Poďte ku mne všetci, ktorí sa 
namáhate a ste preťažení; ja vám dám 
odpočinutie!

Vezmite na seba moje jarmo a 
učte sa odo mňa, lebo som krotký a 

pokorný v srdci, a nájdete si odpoči-
nutie duše;

lebo moje jarmo je lahodné a moje 
bremeno ľahké!“ 9

Či už v najlepších časoch alebo v 
tých najhorších, On je vždy s nami. 
Sľúbil nám, že toto sa nikdy nezmení.

Bratia a sestry, kiež k Nebeskému 
Otcovi pociťujeme záväzok, ktorý 
neochabuje ani ho neubúda rokmi 
alebo krízovými okamihmi našich 
životov. Nemusíme prežívať ťažkosti, 
aby sme si na Neho pamätali a nemu-
síme byť prinútení k pokore, aby sme 
Mu venovali svoju vieru a dôveru.

Kiež sa vždy snažíme byť Nebe-
skému Otcovi nablízku. A aby sme to 
dokázali, musíme sa k Nemu každý 
deň modliť a počúvať Ho. Skutočne 
Ho potrebujeme každú hodinu, či 
už sú to hodiny plné slnečného svitu 
alebo dažďa. Kiež je naším heslom 

toto Jeho zasľúbenie: „Nenechám ťa a 
neopustím.“ 10

Celou silou svojej duše svedčím o 
tom, že Boh žije a že nás miluje, že 
Jeho Jednorodený Syn žil a zomrel 
za nás a že evanjelium Ježiša Krista je 
oným prenikavým svetlom, ktoré žiari 
skrze temnotu našich životov. Kiež 
tomu tak je vždy, o to sa modlím v 
posvätnom mene Ježiša Krista, amen.

POZNÁMKY
 1. Jeremiáš 8:22.
 2. Jób 5:7.
 3. Jób 1:1.
 4. Jób 2:9.
 5. Jób 16:19.
 6. Jób 19:25.
 7. Józua 1:5.
 8. Douglas Malloch, „Good Timber“,  

v Sterling W. Sill, Making the Most  
of Yourself (1971), 23.

 9. Matúš 11:28 – 30.
10. Józua 1:5.
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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

október 2013 – apríl 2014 Príhovory prednesené na Generálnej 
konferencii v októbri 2013 *

apríl 2014 – október 2014 Príhovory prednesené na Generálnej 
konferencii v apríli 2014 *
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Bol raz jeden muž, ktorý mal sen 
o tom, že sa nachádzal vo veľkej 
miestnosti, kde boli zhromaž-

dené všetky náboženstvá sveta. Uve-
domil si, že tam bolo veľa z každého 
náboženstva, čo sa mu zdalo žiaduce 
a hodné.

Stretol sa s milým párom, ktorý re-
prezentoval Cirkev Ježiša Krista Svä-
tých neskorších dní a opýtal sa ich: 
„Aké sú vaše požiadavky na členov?“

Odpovedali: „My nepožadujeme 
nič. Ale Pán žiada, aby sme zasvätili 
všetko.“

Pár pokračoval a začal hovoriť o 
cirkevných povolaniach, domácom a 
navštevujúcom učení, misionároch na 
plný úväzok, chrámovej práci, rodin-
ných domácich večeroch, sociálnych 
a humanitárnych službách a povere-
niach vyučovať.

„Platíte ľuďom za všetku tú prácu, 
ktorú robia?“ opýtal sa muž.

„Ó, nie,“ vysvetlil pár. „Členovia 
poskytujú svoj čas dobrovoľne.“

„A tiež,“ pokračoval pár, „každých 
šesť mesiacov členovia Cirkvi strávia 
víkend tým, že sa desať hodín zúčast-
ňujú na generálnej konferencii alebo 
ju pozerajú.“

„Desať hodín prednášajúcich ľudí?“ 
divil sa muž.

„A čo každotýždenné bohoslužby? 
Ako dlho trvajú?“

„Tri hodiny, každú nedeľu!“
„Ach, no toto,“ povedal muž. 

„Skutočne členovia vašej cirkvi robia 
všetko to, čo ste vymenovali?“

„To, a dokonca viac. Ešte sme sa 
nezmienili o rodinnej histórii, tá-
boroch pre mladých, prednáškach, 
štúdiu písiem, školeniach vedúcich, 
aktivitách mladých, skorom rannom 
seminári, starostlivosti o cirkevné 
budovy a samozrejme o Pánovom 
zdravotnom zákone, pôste na pomoc 
chudobným a o desiatkoch.“

Muž poznamenal: „Som zmätený. 
Prečo by niekto chcel vstúpiť do 
takejto cirkvi?“

Pár sa usmial a povedal: „Už sme si 
mysleli, že sa nikdy neopýtate.“

Prečo by niekto chcel vstúpiť do  
takejto cirkvi?

V čase, kedy mnohé cirkvi po 
celom svete zaznamenávajú závažný 
pokles v číslach, Cirkev Ježiša Krista 
Svätých neskorších dní – v porovnaní 
s mnohými inými malá – je jednou z 
najrýchlejšie rastúcich cirkví na svete. 
Od septembra 2013 má Cirkev viac 
ako 15 miliónov členov po celom 
svete.

Je na to mnoho dôvodov, ale rád 
by som vám zopár ponúkol.

Spasiteľova Cirkev
Po prvé, táto Cirkev bola znovu-

zriadená v našej dobe osobne Ježi-
šom Kristom. Tu nájdete právomoc 
konať v Jeho mene – krstiť na od-
pustenie hriechov, udeliť dar Ducha 
Svätého a pečatiť na zemi a na nebi.1

Tí, ktorí vstúpia do tejto Cirkvi 
milujú Spasiteľa Ježiša Krista a prajú 
si Ho nasledovať. Radujú sa v poznaní 
toho, že Boh znova hovorí k ľudstvu. 
Keď obdržia posvätné kňazské ob-
rady a učinia zmluvy s Bohom, môžu 
cítiť Jeho moc vo svojich životoch.2 
Keď vstúpia do svätého chrámu, cítia, 
že sú v Jeho prítomnosti. Keď čítajú 
sväté písma 3 a žijú podľa učení Jeho 
prorokov, približujú sa k Spasiteľovi, 
ktorého tak veľmi milujú.

Aktívna viera
Ďalším dôvodom je, že Cirkev po-

skytuje príležitosti k čineniu dobra.
Viera v Boha je chvályhodná, ale 

väčšina ľudí chce robiť viac ako len 
počúvať inšpiratívne kázania či „snívať 
o svojom domove tam hore“.4 Chcú 
vložiť svoju vieru do činov. Chcú si 

Poďte, pridajte sa k 
nám
Bez ohľadu na okolnosti, v ktorých sa nachádzate,  
vašu minulosť či silu vášho svedectva, je pre vás v tejto 
Cirkvi miesto.

Prezident Dieter F. Uchtdorf 
Druhý radca v Prvom predsedníctve
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vyhrnúť rukávy a zapojiť sa do tohto 
veľkého diela.

A to sa stane, keď sa pridajú k nám 
– majú veľa príležitostí, aby premenili 
svoje talenty, súcit a čas na dobré 
skutky. Pretože máme v našich kon-
gregáciách po celom svete neplatené 
miestne duchovenstvo, naši členovia 
vykonávajú dielo služby osobne. Sú 
povolávaní skrze inšpiráciu. Ob-
čas sme dobrovoľníkmi; občas sme 
„dobrovoľne nominovaní“. Nevidíme 
pridelenia ako bremená, ale ako 
príležitosti na naplnenie zmlúv, ktoré 
sme s radosťou uzatvorili, aby sme 
slúžili Bohu a Jeho deťom.

Vzácne požehnania
Tretím dôvodom, prečo ľudia 

vstupujú do Cirkvi je to, že kráčajú po 
ceste učeníctva vedúcej k drahocen-
ným požehnaniam.

Vidíme krst ako štartovací bod na 
našej ceste učeníctva. Naše každo-
denné kráčanie s Ježišom Kristom ve-
die k pokoju a zmyslu v tomto živote 
a k večnej spáse vo svete, ktorý príde.

Tí, ktorí verne nasledujú túto cestu, 
sa vyhnú mnohým pascám, trápe-
niam a zármutkom života.

Chudobní v duchu a spravodliví 
v srdci tu nachádzajú veľké poklady 
poznania.

Tí, ktorí trpia či sú zarmútení tu 
nájdu uzdravenie.

Tí, ktorí sú obťažkaní hrie-
chom nájdu odpustenie, slobodu a 
odpočinok.

Tým, ktorí odišli
Hľadanie pravdy priviedlo milióny 

ľudí do Cirkvi Ježiša Krista Svätých 
neskorších dní. Avšak, sú tu niektorí, 
ktorí Cirkev, ktorú kedysi milovali, 
opustia.

Môžeme sa pýtať: „Keď je evanje-
lium také úžasné, prečo by niekto 
odišiel?“

Občas si myslíme, že je to preto, 
lebo boli urazení, leniví či hriešni. 
Vlastne to nie je také jednoduché. V 
skutočnosti neexituje iba jeden dô-
vod, ktorý by sa vzťahoval na mnohé 
situácie.

Niektorí naši drahí členovia mnoho 
rokov zápasia s otázkou, či sa majú 
od Cirkvi odlúčiť, alebo nie.

V tejto Cirkvi, ktorá si veľmi ctí 
osobnú slobodnú vôľu, ktorá bola 
znovuzriadená mladým mužom, 
ktorý mal otázky a hľadal odpovede, 
rešpektujeme tých, ktorí úprimne 
hľadajú pravdu. Môže to lámať naše 
srdcia, keď ich ich cesta odvedie preč 
z Cirkvi, ktorú my milujeme, a od 
pravdy, ktorú našli, ale ctíme si ich 
právo uctievať Všemohúceho Boha 
podľa toho, čo im diktuje ich vlastné 
svedomie, práve tak ako si my vyhra-
dzujeme rovnaké privilégium.5

Nezodpovedané otázky
Niektorí zápasia s nezodpoveda-

nými otázkami o veciach, ktoré sa 
stali či boli vyrieknuté v minulosti. 
Úprimne uznávame, že v skoro 
dvestoročnej histórii Cirkvi – spolu 
s neprerušenou líniou inšpirujúcich, 
úctyhodných a božských udalostí – tu 
bolo aj niekoľko vecí, ktoré môžu 
vyvolávať otázky.

Občas otázky vyvstávajú, pretože 
jednoducho nemáme ešte všetky 
informácie a skrátka potrebujeme 
iba trochu viac trpezlivosti. A keď sa 
konečne dozvieme celú pravdu, veci, 
ktoré nám predtým nedávali zmysel, 
sú vyriešené k našej spokojnosti.

Občas sa stane, že tu existuje 
rozdielne chápanie toho, čo „fakty“ 
skutočne znamenajú. Otázka, ktorá 
vytvára v niekom pochybnosti, môže 
po pozornom štúdiu vybudovať vieru 
v ostatných.

Chyby nedokonalých ľudí
A aby sme boli úplne úprimní,  

boli aj také časy, kedy členovia či 
vedúci v Cirkvi jednoducho urobili 
chyby. Bolo povedaných či vyko-
naných mnoho vecí, ktoré neboli v 
súlade s našimi hodnotami, zásadami 
či náukami.

Myslím, že Cirkev by bola doko-
nalá iba vtedy, ak by bola vedená 
dokonalými bytosťami. Boh je doko-
nalý a Jeho náuka je čistá. Ale pracuje 

skrze nás – Svoje nedokonalé deti – a 
nedokonalí ľudia robia chyby.

V Knihe Mormonovej môžeme čí-
tať: „A teraz, pokiaľ sú v nej chyby, sú 
to chyby ľudské; a preto, nezavrhujte 
veci Božie, aby ste mohli byť nájdení 
bez poškvrny pred sudcovskou stoli-
cou Kristovou.“ 6

Takto to vždy bolo a bude až do 
dokonalého dňa, kedy bude Kristus 
osobne vládnuť na zemi.

Je smutné, že niektorí sa potkli 
pre chyby iných ľudí. Ale napriek 
tomu, večné pravdy znovuzriadeného 
evanjelia nachádzajúce sa v Cirkvi 
Ježiša Krista Svätých neskorších dní 
nemôžu byť pošpinené, ponižované 
či zničené.

Ako apoštol Pána Ježiša Krista a 
ako ten, ktorý z prvej ruky vidí rady a 
chod tejto Cirkvi, vydávam posvätné 
svedectvo, že v tejto Cirkvi nie je 
prijaté žiadne dôležité rozhodnutie, 
ktoré ovplyvní jej členov, bez zváže-
nia v modlitbách a bez svedomitého 
hľadania inšpirácie, vedenia a schvá-
lenia nášho Nebeského Otca. Toto 
je Cirkev Ježiša Krista. Boh nedovolí, 
aby sa Jeho Cirkev odklonila od vy-
týčeného kurzu či zlyhala v naplnení 
svojho božského cieľa.

Je tu pre vás miesto
Tí, ktorí ste sa odlúčili od Cirkvi, 

rád by som vám, moji drahí  
priatelia, povedal, že tu stále je pre 
vás miesto.

Príďte a pridajte svoje talenty, dary 
a energiu k tým našim. Výsledkom 
toho bude, že sa my všetci staneme 
lepšími.

Niektorí sa ale môžu pýtať: „A čo 
moje pochybnosti?“

Je prirodzené mať otázky – se-
mienka spravodlivých otázok často 
vypučia a dospejú vo veľkolepé 
stromy pochopenia. Je iba málo 
členov Cirkvi, ktorí by z času na čas 
nezápasili so závažnými či citlivými 
otázkami. Jedným z cieľov Cirkvi je 
pestovať a kultivovať semienko viery– 
dokonca niekedy aj v piesočnatej 
pôde pochybností a neistoty. Viera je 
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dúfať vo veci, ktoré nie sú viditeľné, 
ale ktoré sú pravdivé.7

A preto, moji drahí bratia a sestry, 
moji drahí priatelia, prosím, pochy-
bujte o svojich pochybnostiach pred-
tým ako pochybujete o svojej viere.8 
Nikdy nemôžeme dopustiť, aby nás 
pochybnosti držali ako väzňa a zadr-
žiavali nás od božskej lásky, pokoja a 
darov, ktoré prichádzajú skrze vieru v 
Pána Ježiša Krista.

Niekto môže povedať: „Ja jedno-
ducho nezapadám medzi vás ľudí v 
Cirkvi.“

Keby ste mohli vidieť do našich 
sŕdc, určite by ste zistili, že zapadáte 
lepšie ako ste si mysleli. Možno bu-
dete prekvapení, keď zistíte, že máme 
túžby, ťažkosti a nádeje podobné tým 
vašim. Váš pôvod či výchova sa môžu 
zdať odlišnými od toho, čo obdržali 
mnohí Svätí neskorších dní, ale to 
môže byť požehnaním. Bratia a sestry, 
drahí priatelia, my potrebujeme vaše 
jedinečné talenty a uhly pohľadu. 
Rozdielnosť osobností a ľudí na ce-
lom svete je posilou pre túto Cirkev.

Niektorí môžu povedať: „Nemyslím 
si, že by som mohol žiť podľa vašich 
štandardov.“

O dôvod viac prísť! Cirkev je na-
vrhnutá tak, aby vyživovala nedo-
konalých, trpiacich a vyčerpaných. 
Je naplnená ľuďmi, ktorí si z celého 
srdca želajú dodržiavať prikázania, 
dokonca aj keď v nich nie sú ešte 
majstrami.

Niektorí môžu povedať: „Poznám 
člena vašej Cirkvi, ktorý je pokrytec. 
Nikdy by som nevstúpil do cirkvi, 
ktorá má niekoho ako je on za člena.“

Ak definujete pokrytca ako nie-
koho, kto zlyháva v žití perfektného 

života, v ktorý on či ona veria, potom 
sme všetci pokrytci. Nikto z nás nie je 
tak podobný Kristovi ako vieme, že 
by sme mali byť. Ale úprimne si pra-
jeme prekonať naše chyby a sklony 
k hriechu. Svojím srdcom a dušou 
sa snažíme byť lepšími s pomocou 
uzmierenia Ježiša Krista.

Ak je toto to, čo si želáte aj vy, 
potom bez ohľadu na okolnosti, v 
ktorých sa nachádzate, svoju minulosť 
či silu vášho svedectva, je pre vás v 
tejto Cirkvi miesto. Poďte, pridajte sa 
k nám!

Poďte, pridajte sa k nám!
Napriek všetkým našim ľudským 

nedokonalostiam, som si istý, že me-
dzi členmi tejto Cirkvi nájdete mnohé 
z najvzácnejších duší, ktoré svet môže 
ponúknuť. Cirkev Ježiša Krista, ako 
sa zdá, priťahuje láskavých a starostli-
vých, poctivých a pracovitých.

Ak očakávate, že tu nájdete doko-
nalých ľudí budete sklamaní. Ale ak 
hľadáte čistú náuku Kristovu, slovo 
Božie, „ktoré hojí zranenú dušu“ 9 a 
posväcujúci vplyv Ducha Svätého, tak 
to tu nájdete. V tejto dobe ubúdajú-
cej viery – v tomto veku, keď sa tak 
mnohí cítia takí vzdialení od nebe-
ského objatia – tu nájdete ľudí, ktorí 
chcú poznať svojho Spasiteľa a chcú 
prísť k Nemu bližšie tým, že budú 
slúžiť Bohu a blížnemu práve tak ako 
vy. Poďte, pridajte sa k nám!

Či aj vy chcete odísť?
Pripomína mi to obdobie Spasite-

ľovho života, kedy ho mnohí opus-
tili.10 Ježiš sa opýtal Svojich dvanástich 
apoštolov:

„Či aj vy chcete odísť?

Odpovedal mu Šimon Peter: Pane, 
ku komu pôjdeme? Slová večného 
života máš.“ 11

Z času na čas musíme aj my zod-
povedať tú istú otázku. Či aj vy chcete 
odísť? Alebo sa budeme, ako Peter, 
držať pevne slov večného života?

Ak hľadáte pravdu, zmysel a 
spôsob ako pretvoriť vieru v činy; ak 
hľadáte miesto kam patríte: Poďte, 
pridajte sa k nám!

Ak ste opustili vieru, ktorú ste ke-
dysi vyznávali: Príďte znova. Pridajte 
sa k nám!

Ak máte pokušenie sa vzdať: Vy-
držte ešte chvíľu. Je tu pre vás miesto.

Prosím všetkých, ktorí počúvajú 
alebo čítajú tieto slová: Poďte, pridajte 
sa k nám. Poďte, vypočujte volanie 
vľúdneho Krista. Vezmite svoj kríž a 
nasledujte Ho.12

Poďte, pridajte sa k nám! Pretože 
tu nájdete to, čo je drahocennejšie 
nad všetko iné.

Svedčím o tom, že tu nájdete slová 
večného života, prísľub požehnaného 
vykúpenia a cestu k pokoju a šťastiu.

Úprimne sa modlím, aby ste pri 
svojom hľadaní pravdy hľadeli na 
to, čo si želá vaše srdce, a to prísť a 
pridať sa k nám. V posvätnom mene 
Ježiša Krista, amen.
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