
1

Drahí bratia a sestry, pokorne 
sa modlím, aby tu s nami dnes 
bol počas môjho príhovoru 

Duch Pánov. Moje srdce je naplnené 
vďačnosťou Pánovi, ktorému patrí 
táto Cirkev, za inšpiráciu, ktorú už na 
tejto konferenciu cítime vo vrúcnych 
modlitbách, inšpirovaných príhovo-
roch a anjelskom speve.

Minulý apríl nám prezident 
Thomas S. Monson odovzdal posol-
stvo, ktoré sa dotklo sŕdc po celom 
svete, vrátane môjho. Hovoril o moci 
Knihy Mormonovej. Povzbudil nás 
k štúdiu, premýšľaniu a uplatňova-
niu jej učenia. Sľúbil, že keď každý 
deň venujeme čas štúdiu prikázaní z 
Knihy Mormonovej, budeme o nich 
premýšľať a dodržiavať ich, získame 
životne dôležité svedectvo o jej prav-
divosti, a z toho vyplývajúce svedec-
tvo o žijúcom Kristovi nám pomôže v 
poriadku prejsť ťažkými časmi. (Pozri 
„Moc Knihy Mormonovej“, Generálna 
konferencia apríl 2017.)

Ako mnohí z vás som počúval 
slová proroka ako hlas Pána, ktorý 
je určený mne. A tiež ako mnohí z 
vás som sa rozhodol, že tieto slová 
poslúchnem. Už, od doby, kedy som 
bol malý chlapec, mám svedectvo o 

tom, že Kniha Mormonova je slo-
vo Božie, že sa Otec a Syn zjavili 
Josephovi Smithovi a hovorili sním 
a že za prorokom Josephom prišli 
dávni apoštoli, aby v Pánovej Cirkvi 
znovuzriadili kľúče kňazstva.

S týmto svedectvom som Knihu 
Mormomovu čítal každý deň viac 
ako 50 rokov. A tak by som možno 
mohol mať opodstatnený pocit, že 
slová prezidenta Monsona sú určené 
niekomu inému. Ale napriek tomu, 
rovnako ako mnohí z vás, som mal 
pocit, že prorokova výzva a zasľú-
benie ma povzbudzujú k väčšiemu 
úsiliu. Mnohí z vás ste urobili to isté 
čo ja: modlili sa s hlbším zámerom, 
sústredenejšie premýšľali o písmach a 
viac sa snažili slúžiť Pánovi a druhým 
v Jeho mene.

Šťastným dôsledkom pre mňa aj 
pre mnohých z vás bolo naplnenie 
prorokovho zasľúbenia. Tí z nás, 
ktorí sme si vzali jeho inšpirovanú 
radu k srdcu, lepšie vnímame Ducha. 
Nachádzame väčšiu moc odolávať 
pokušeniam a cítime hlbšiu vieru vo 
vzkrieseného Ježiša Krista, v Jeho 
evanjelium a v Jeho živú Cirkev.

V dobe, kedy je vo svete čím 
ďalej väčší chaos, z nás toto hlbšie 

svedectvo vyháňa pochybnosti a 
obavy a prináša nám pocit pokoja. 
Poslúchnutie rady prezidenta Monso-
na má na mňa dva úžasné účinky: Po 
prvé, Duch, ktorého sľúbil so sebou 
nesie pocit optimizmu ohľadom toho, 
čo nás čaká, napriek tomu, že sa 
zdá, že vo svete dochádza k nárastu 
nepokojov. A po druhé, Pán mne 
– a aj vám – dáva ešte väčší pocit 
Jeho lásky pre tých, ktorí sú v núdzi. 
Prehlbuje sa naša túžba ísť na pomoc 
druhým. Táto túžba je jadrom služby 
a učenia prezidenta Monsona.

Pán prisľúbil prorokovi Josepho-
vi Smithovi a Oliverovi Cowdery-
mu lásku k druhým a odvahu v tej 
chvíli, kedy sa úlohy, ktoré ich čakali, 
možno zdali zdrvujúce. Pán povedal, 
že zdrojom potrebnej odvahy bude 
viera, ktorú v Neho budú mať ako vo 
svoju skalu:

Nebojte sa činiť dobro, synovia 
moji, lebo čokoľvek rozsievate, to 
budete tiež žať; takže, ak rozsievate 
dobré, budete tiež žať dobré ako 
odmenu svoju.

Takže, neboj sa, malé stádo; čiňte 
dobro; nech sa zem a peklo spolčia 
proti vám, lebo ak ste postavení na 
skale mojej, nemôžu zvíťaziť.

Hľa, neodsudzujem vás; choďte 
cestou svojou a nehrešte viac; konajte 
s rozvážnosťou dielo, ktoré som vám 
prikázal.

Hľaďte ku mne v každej myšlienke; 
nepochybujte, nebojte sa.

Uzrite rany, ktoré prebodli bok môj, 
a tiež stopy klincov v rukách a nohách 
mojich; buďte verní, zachovávajte 
prikázania moje, a zdedíte kráľovstvo 
nebeské (pozri NaZ 6:33 – 37).

Pán povedal Svojim vedúcim zno-
vuzriadenia a hovorí to aj nám, že ak 

P O S O L S T V O  P R V É H O  P R E D S E D N Í C T V A ,  N O V E M B E R  2 0 1 7

Nebojte sa činiť dobro
Pán nám hovorí, že ak budeme s vierou stáť na Jeho skale, pochybnosti a 
obavy zoslabnú; túžba činiť dobro zosilnie.

Prezident Henry B. Eyring
Prvý radca v Prvom predsedníctve
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budeme s vierou stáť na Jeho skale, 
pochybnosti a obavy zoslabnú; túžba 
činiť dobro zosilnie. Keď prijmeme 
výzvu prezidenta Monsona, aby sme 
zasadili svedectvo o Ježišovi Kristovi 
do svojich sŕdc, získame moc, túžbu 
a odvahu ísť na pomoc druhým bez 
toho, aby sme sa starali o vlastné 
potreby.

Bol som svedkom tejto viery a 
odvahy mnohokrát, keď veriaci 
Svätých neskorších dní čelili hrozným 
skúškam. Bol som napríklad v Idahu 
5. júna 1976, kedy sa pretrhla hrádza 
priehrady Teton. Údolím sa prehnala 
masa vody. Tisícky ľudí utiekli zo svo-
jich domovov. Tisícky domov a firiem 
boli zničené. Zázrakom zahynulo 
menej ako 15 ľudí.

Bol som tam svedkom toho, čoho 
bývam svedkom kedykoľvek, kedy 
Svätí pevne stoja na skale svedectva 
o Ježišovi Kristovi. Pretože vôbec 
nepochybujú o tom, že nad nimi 
bdie, stávajú sa nebojácnymi. Nevší-
majú si vlastné skúšky, aby prišli na 
pomoc druhým. A robia to z lásky k 
Pánovi, bez toho, aby žiadali akúkoľ-
vek odmenu.

Keď sa napríklad pretrhla hrádza 
priehrady Teton, bol jeden manžel-
ský pár z Cirkvi na cestách ďaleko 
od domova. Hneď ako sa o tom 
dozvedeli z rádia, ponáhľali sa späť 
do Rexburgu. Namiesto toho, aby 
sa išli pozrieť, či bol zničený aj ich 
dom, prišli za svojím biskupom. Ten 
bol v budove, ktorá sa používala ako 
stredisko pomoci obetiam. Pomáhal 
riadiť tisícky dobrovoľníkov, kto-
rých na miesto zvážali žlté školské 
autobusy.

Títo manželia prišli za biskupom 
zo slovami: „Práve sme sa vrátili. Bis-
kup, kam môžeme ísť pomáhať?“ Bis-
kup im dal meno jednej rodiny. Títo 
manželia pomáhali upratovať bahno 
a vodu z jedného domu za druhým. 
V tých dňoch pracovali od svitu do 
mrku. Konečne si urobili prestávku 
na to, aby zistili, čo je s ich domom. 
Ten pri záplavách úplne zmizol, tak 
nebolo čo upratovať. A tak sa rýchlo 
obrátili a ponáhľali sa za biskupom. 

Opýtali sa: „Biskup, je niekto, komu 
by sme mohli pomôcť?“

Tento zázrak tichej odvahy a pravej 
lásky – čistej lásky Kristovej – sa opa-
kuje rok čo rok po celom svete. Stalo 
sa tak v onej strašnej dobe prena-
sledovania a skúšok za čias proroka 
Josepha Smitha v Missouri. Stalo 
sa tak, keď Brigham Young viedol 
exodus z Nauvoo, a potom povolá-
val Svätých na pusté miesta po celej 
západnej oblasti Spojených štátov, 
aby si navzájom pomáhali vytvárať 
Sion pre Pána.

Pri čítaní zápisov v denníkoch 
týchto pionierov budete svedka-
mi zázraku viery, ktoré zaháňajú 
pochybnosti a obavy. A budete čítať 
o Svätých, ktorí odložili svoje vlastné 
záujmy, aby pomohli niekomu inému 
pre Pána predtým, ako sa vrátili 
ku svojim ovečkám a nepooraným 
poliam.

Bol som svedkom toho istého 
zázraku iba pred niekoľkými dňami 
pri dozvukoch hurikánu Irma v Porto-
riku, Svätom Tomášovi a na Floride, 
kde sa Svätí neskorších dní spojili 
pri likvidácií škôd s ďalšími cirkvami, 
skupinami z miestnych komunít a 
štátnymi organizáciami.

Jeden manželský pár, nečleno-
via, sa rovnako ako moji známi v 
Rexbugru zameral na pomoc v komu-
nite namiesto na prácu na vlastnom 
pozemku. Keď niekoľko susedov, čle-
nov Svätých neskorších dní, ponúklo 
pomoc s dvoma veľkými stromami, 
ktoré zatarasili príjazdovú cestu, títo 
manželia vysvetlili, že to bolo nad ich 
sily, a tak sa obrátili na pomoc dru-
hým s vierou, že Pán zaistí pomoc, 
ktorú potrebujú oni sami. Muž potom 
povedal, že skôr ako prišli členovia 
Cirkvi s ponukou pomoci sa s man-
želkou modlili. Dostali odpoveď, že 
pomoc príde. Prišla o pár hodín po 
tomto uistení.

Počul som, že niektorí ľudia začali 
hovoriť Svätým neskorších dní s ich 
žltými tričkami s logom Pomáhajúcich 
rúk „žltí anjeli“. Jedna Svätá neskor-
ších dní poskytla v rámci služby aj 
svoje auto a muž, ktorý jej pomáhal, 

opísal „duchovný zážitok“, ktorý mal, 
keď ľudia v žltých tričkách odstraňo-
vali stromy z jeho záhrady a potom, 
ako uviedol, „mi zaspievali pieseň o 
tom, že som dieťa Božie“.

Ďalšia obyvateľka Floridy – tiež 
iného vierovyznania – uviedla, že 
Svätí neskorší dní prišli k nej domov 
vo chvíli, kedy pracovala na spusto-
šenej záhrade, zmáhalo ju to, bolo jej 
horúco a do očí sa jej tlačili slzy. Dob-
rovoľníci uskutočnili, ako povedala, 
„hotový zázrak“. Slúžili nielen usilov-
ne, ale aj so smiechom a úsmevmi, a 
na oplátku si nevzali nič.

Videl som tú usilovnosť a počul ten 
smiech, keď som jedného sobotné-
ho večera navštívil skupinu Svätých 
neskorších dní na Floride. Dobrovoľ-
níci prerušili prácu na likvidácii škôd 
len na chvíľu, aby sme si mohli podať 
ruky. Povedali mi, že 90 členov ich 
kolu v Georgii si predchádzajúceho 
večera naplánovalo zapojiť sa do 
pomoci na Floride.

Z Georgie vyrazili ráno o štvrtej, 
išli niekoľko hodín, pracovali celý 
deň až do večera a plánovali, že na 
ďalší deň budú pracovať znova.

Toto všetko mi opisovali s úsme-
vom a v dobrej nálade. Jediné napä-
tie, ktoré som vycítil, bolo želanie, 
aby sa im už prestalo ďakovať a oni 
sa mohli znova pustiť do práce. Keď 
sme nastupovali do auta, aby sme sa 
presunuli k ďalšej skupine záchraná-
rov, prezident kolu znova naštartoval 
reťazovú pílu a pracoval na spad-
nutom strome a biskup odpratával 
vetvy.

Skôr v ten deň, keď sme odchádza-
li z iného miesta, prišiel k autu jeden 
muž, sňal si klobúk a poďakoval nám 
za dobrovoľníkov. Povedal: „Nie som 
členom vašej Cirkvi. Nemôžem uveriť, 
čo pre nás robíte. Boh vám žehnaj.“ 
Jeden náš dobrovoľník, ktorý stál 
vedľa neho vo svojom žltom tričku, sa 
usmial a pokrčil ramenami, ako by si 
žiadnu pochvalu nezaslúžil.

Zatiaľ čo dobrovoľníci z Georgie 
prišli na pomoc tomuto mužovi, 
ktorý tomu nemohol uveriť, stov-
ky Svätých neskorších dní z veľmi 
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postihnutej časti Floridy sa vybrali 
do stovky kilometrov vzdialenej inej 
časti Floridy, o ktorej počuli, že bola 
postihnutá ešte viac.

Toho dňa som si pripomenul a lep-
šie pochopil prorocké slová proroka 
Josepha Smitha: „Človek naplnený 
láskou Božou nie je spokojný iba 
s tým, že požehná svoju rodinu, ale 
pustí sa naprieč celým svetom, horli-
vo sa usilujúc požehnať celú ľudskú 
rasu“ (Teachings of Presidents of the 
Church:  Joseph Smith [2007], 426).

V živote Svätých neskorších dní 
vidíme takúto lásku všade. Vždy, keď 
kdekoľvek na svete dôjde k tragé-
dii, prispievajú Svätí neskorší dní k 
humanitárnej pomoci Cirkvi darmi a 
aj dobrovoľníckou prácou. Len zried-
ka je potrebné žiadať. V skutočnosti 
musíme niekedy žiadať tých, ktorí 
sa chcú zapojiť ako dobrovoľníci do 
obnovy určitého miesta, aby s odcho-
dom počkali, kým ich tí, ktorí prácu 
riadia, nebudú pripravení prijať.

Túžba žehnať je ovocím toho, že 
ľudia získavajú svedectvo o Ježišovi 
Kristovi, Jeho evanjeliu, Jeho znovu-
zriadenej Cirkvi a Jeho prorokovi. To 
preto ľud Pánov nemá pochybnosti 
ani obavy. To preto misionári dob-
rovoľne slúžia v každom kúte sveta. 
To preto sa rodičia so svojimi deťmi 
každý deň modlia za druhých. To 
preto vedúci vyzývajú mládež, aby 
si vzala k srdcu žiadosť prezidenta 
Monsona, aby sa ponorili do štúdia 
Knihy Mormonovej. Ovocie neprichá-
dza z naliehania vedúcich, ale z toho, 
že mládež a členovia uplatňujú svoju 
vieru. Táto viera premenená v činy, 
čo si vyžaduje nesebeckú obeť, vedie 
k premene srdca, ktorá im umožňuje 
cítiť lásku Božiu.

Naše srdce však zostane premene-
né len tak dlho ako sa budeme riadiť 

radami proroka. Ak sa po jednom 
usilovnom výkone prestaneme snažiť, 
premena sa vytratí.

Verní Svätí neskorší dní prehlbujú 
vieru v Pána Ježiša Krista, v Knihu 
Mormonovu ako slovo Božie a v zno-
vuzriadenie kľúčov kňazstva v Jeho 
pravej Cirkvi. Toto hlbšie svedectvo 
nám dodáva viac odvahy a záujmu 
o ostané deti Božie. Ale problémy a 
príležitosti budúcnosti si budú žiadať 
ešte viac.

Nedokážeme predvídať podrob-
nosti, ale širšiu perspektívu poznáme. 
Vieme, že v posledných dňoch sa 
bude svet zmietať v zmätku. Vieme, 
že nech už nastanú akékoľvek prob-
lémy, Pán povedie verných Svätých 
neskorších dní k tomu, aby priniesli 
evanjelium Ježiša Krista každému 
národu, pokoleniu, jazyku a ľudu. A 
vieme, že praví učeníci Pána budú 
hodní a pripravení Ho prijať, hneď 
ako znova príde. Nemusíme sa báť.

A tak, nakoľko sme si už v srdci 
vybudovali vieru a odvahu, od nás 
Pán očakáva viac – a aj od generácií 
po nás. Budú musieť by silnejšie a 
odvážnejšie, pretože budú robiť ešte 
úžasnejšie a ťažšie veci než my. A 
budú čeliť narastajúcemu protivenstvu 
zo strany nepriateľa našej duše.

Pán nám povedal, ako si do 
budúcnosti uchovávať optimizmus: 
Vzhliadajte ku Mne v každej myš-
lienke, nepochybujte a nebojte sa 
(pozri NaZ 6:36). Prezident Monson 
nám povedal, ako toto dosiahnuť. Je 
potrebné premýšľať o Knihe Mormo-
novej a slovách prorokov a uplatňo-
vať ich. Vždy sa modlite. Majte vieru. 
Slúžte Pánovi celým svojím srdcom, 
mocou, mysľou a silou. Máme sa tiež 
modliť z celej sily srdca za dar pravej 
lásky, čistej lásky Kristovej (pozri 
Moroni 7:47 – 48). A predovšetkým 

máme byť dôslední a vytrvalí v nasle-
dovaní prorockých rád.

Keď bude cesta zložitá, budeme sa 
môcť spoliehať na Pánovo zasľúbenie 
– zasľúbenie, ktoré nám pripomína 
prezident Monson, ktorý tak často 
cituje tieto Spasiteľove slová: Ktokoľ-
vek vás prijme, budem tam tiež, lebo 
pôjdem pred tvárou vašou. Ja budem 
na pravici vašej a na ľavici vašej, a 
Duch môj bude v srdci vašom, a anje-
li moji okolo vás, aby vás podopierali 
(pozri NaZ 84:88).

Svedčím o tom, že Pán kráča pred 
vašou tvárou, kedykoľvek pracujete v 
Jeho poverení. Niekedy budete anje-
lom, ktorého posiela Pán, aby podo-
pieral druhých. Inokedy budete tým, 
kto je obklopený anjelmi, ktorí ho 
podpierajú. Ale vždy budete mať Jeho 
Ducha, aby bol vo vašom srdci, ako 
to zaznieva v zasľúbení na každom 
zhromaždení sviatosti. Je potrebné 
iba dodržiavať Jeho prikázania.

Je pred nami najlepšia doba pre 
kráľovstvo Božie na zemi. Protiven-
stvo bude posilňovať našu vieru v 
Ježiša Krista, tak ako je to odo dní 
proroka Josepha Smitha. Viera vždy 
premáha strach. Spolupráca je zdro-
jom jednoty. A vaše modlitby za ľudí 
v núdzi milujúci Boh počuje a odpo-
vedá na ne. Nedrieme a ani nespí.

Svedčím o tom, že Boh Otec žije 
a praje si, aby ste sa vrátili k Nemu 
domov. Toto je pravá Cirkev Pána 
Ježiša Krista. On vás pozná; miluje 
vás; bdie nad vami. Uzmieril vaše 
hriechy a moje hriechy a aj hriechy 
všetkých detí Nebeského Otca. Nasle-
dovať Ho v živote aj v službe druhým 
je jediná možnosť, ako získať večný 
život.

O tom svedčím a zanechávam vám 
svoje požehnanie a lásku. V posvät-
nom mene Ježiša Krista, amen.
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Učenie pre našu dobu

Od novembra 2017 do apríla 2018 majú byť lekcie Melchisedekovho 
kňazstva a Združenia pomoci každú štvrtú nedeľu venované jednému 

alebo viacerým príhovorom z generálnej konferencie z októbra 2017. V apríli 
2018 môžu byť príhovory vybrané z generálnej konferencie z apríla alebo z 
októbra. Prezidenti kolov a okrskov určia, ktoré príhovory sa môžu použiť na 
ich územiach, alebo môžu prideliť túto zodpovednosť biskupom a prezidentom 
pobočiek.

Tieto príhovory sú dostupné v mnohých jazykoch na  
conference .lds .org.
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Drahé sestry, drahí priatelia, začať 
generálnu konferenciu celo-
svetovým zasadaním sestier je 

významné a úžasné. Len si predstavte: 
sestry každého veku, rôzneho záze-
mia, národností a jazykov zjednotené 
vo viere a láske pre Pána Ježiša Krista.

Keď sme sa nedávno streli s naším 
milovaným prorokom, prezidentom 
Thomasom S. Monsonom, hovoril 
o tom ako veľmi má rád Pána. A ja 
viem ako veľmi je prezident Monson 
vďačný za vašu lásku, modlitby a za 
vašu oddanosť Pánovi.

V dávnych dobách v ďalekej kraji-
ne žili tri sestry.

Prvá sestra bola nešťastná. Všetko 
od nosa až po bradu a od jej pleti až 
po prsty sa jej zdalo pre ňu nie dosť 
dobré. Keď hovorila, jej slová nie-
kedy zneli nepríjemne a ľudia sa jej 
smiali. Keď ju niekto kritizoval alebo 
ju „zabudol“ pozvať na niečo, začer-
venala sa, odišla a našla nejaké tajné 
miesto, kde smutne nariekala a divila 
sa, prečo je život taký bezútešný a 
neradostný.

Druhá sestra bola nahnevaná. 
Pozerala na seba ako na veľmi šikov-
nú, ale vždy existoval niekto iný, kto 
zabodoval v testoch v škole lepšie. 

Považovala sa za zábavnú, férovú, 
módnu a fascinujúcu. Ale vždy sa 
ukázalo, že existoval niekto, kto bol 
zábavnejší, spravodlivejší, modernejší 
alebo fascinujúcejší.

Nikdy v ničom nebola prvá a 
nemohla to zniesť. Život predsa 
nemôže byť takýto!

Niekedy sa stránila druhých a zda-
lo sa, že je vždy len jeden nádych od 
nahnevania sa na jedno či druhé.

A to ju samozrejme neurobilo o nič 
populárnejšou či obľúbenejšou. Nie-
kedy zaťala zuby a päste a pomyslela 
si: „Život je taký nespravodlivý!“

Potom tu bola tretia sestra. Na 
rozdiel od jej nešťastnej a nahnevanej 
sestry ona bola – vďačná. A nebolo 
to preto, že by bola múdrejšia, krajšia 
alebo schopnejšia ako jej sestry. Nie, 
ľudia sa jej niekedy vyhýbali alebo ju 
ignorovali. Niekedy sa bavili o tom, 
čo mala na sebe alebo o veciach, 
ktoré hovorila. Občas o nej hovorili 
zlomyseľné veci. Ale nedovolila, aby 
ju to až tak hnevalo.

Táto sestra rada spievala. Nemala 
ale dobré výšky a ľudia sa smiali, ale 
to ju nezastavilo. Hovorievala: „Nene-
chám, aby mi iní ľudia a ich názory 
zabránili spievať!“

Skutočnosť, že stále spievala, urobi-
la jej prvú sestru nešťastnou a jej druhú 
sestru nahnevanou.

Prešlo mnoho rokov a nakoniec 
každá zo sestier prišla na koniec svoj-
ho času tu na zemi.

Prvá sestra, ktorá znovu a znovu 
zisťovala, že v živote bolo nemálo skla-
maní, nakoniec zomrela nešťastná.

Druhá, ktorá každý deň našla niečo 
nové, čo mohla nemať rada, zomrela 
nahnevaná.

A tretia sestra, ktorá prežila svoj 
život spievaním svojej piesne celou 
svojou dušou a s úsmevom dôvery na 
perách, zomrela vďačná.

Samozrejme, život nie je taký jedno-
duchý a ľudia nie sú takí jednodimen-
zionálni ako tieto tri sestry z príbehu. 
Ale dokonca aj extrémne príklady 
ako tieto nás môžu naučiť niečo o 
nás samých. Ak ste ako väčšina z nás, 
možno ste spoznali časť seba v jednej, 
dvoch či možno vo všetkých troch 
týchto sestrách. Pozrime sa bližšie na 
každú z nich.

Obeť
Prvá sestra videla samú seba ako 

obeť – ako niekoho za koho bolo 
konané.1 Vyzeralo to, že veci sa diali 
jedna po druhej len preto, aby sa ona 
cítila mizerne. S takýmto postojom k 
životu odovzdávala druhým kontrolu 
nad tým ako sa cítila a ako sa správala. 
Keď tak činíme, sme hnaní každým 
závanom vetra názorov – a v dnešnej 
dobe stále prítomných sociálnych 
médií tieto vetry naberajú intenzitu 
hurikánov.

Drahé sestry, prečo by ste mali 
odovzdať svoje šťastie niekomu alebo 
skupine ľudí, ktorí sa o vás alebo vaše 
šťastie veľmi málo zaujímajú?

Tri sestry
Sme zodpovední za naše vlastné učeníctvo, a to má málo – ak vôbec 
niečo – spoločné so spôsobom, akým s nami zaobchádzajú ostatní.

Prezident Dieter F. Uchtdorf
Druhý radca v Prvom predsedníctve
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Ak zistíte, že sa obávate o to, čo 
o vás hovoria iní ľudia, navrhujem 
takúto protilátku: pamätajte, kto ste. 
Pamätajte, že ste z kráľovského domu 
Božieho kráľovstva, dcéry Nebe-
ských rodičov, ktorí vládnu v celom 
vesmíre.

Máte duchovnú Božiu DNA. Máte 
jedinečné dary, ktoré vznikli vo 
vašom duchovnom stvorení a ktoré 
sa rozvíjali počas obrovského rozpä-
tia vášho predsmrteľného života. Ste 
dieťa nášho milosrdného a večného 
Otca v nebesiach, Pána mocností, 
Toho, ktorý stvoril vesmír, rozprestrel 
otáčajúce sa hviezdy cez obrovskú 
rozlohu priestoru a umiestnil planéty 
na ich určené orbity.

Ste v Jeho rukách.
Vo veľmi dobrých rukách.
Milujúcich rukách.
Starostlivých rukách.
A nič, čo kedy niekto o vás povie, 

to nemôže zmeniť. Ich slová v porov-
naní s tým, čo o vás povedal Boh, 
strácajú význam.

Vy ste Jeho drahé dieťa.
On vás miluje.
Dokonca aj keď váhate, aj keď sa 

od Neho odvrátite, Boh vás miluje. 
Ak sa cítite stratené, opustené alebo 
zabudnuté – nestrachujte sa. Dobrý 
pastier vás nájde. On vás vezme na 
Svoje plecia. Donesie vás domov.2

Moje drahé sestry, prosím nechaj-
te tieto božské pravdy vojsť hlboko 
do svojich sŕdc. A zistíte, že existu-
je mnoho dôvodov, aby ste neboli 
nešťastné, pretože máte večné urče-
nie, ktoré máte naplniť.

Milovaný Spasiteľ sveta dal Svoj 
život za to, aby ste sa mohli rozhod-
núť, ako toto určenie uskutočniť. 
Vzali ste na seba Jeho meno; ste Jeho 
nasledovníčkami. A vďaka Nemu sa 
môžete obliecť do rúcha večnej slávy.

Nahnevaná
Druhá sestra bola nahnevaná na 

svet. Tak ako jej nešťastná sestra, mala 
pocit, že všetky problémy v jej živote 
boli spôsobené niekým iným. Vinila 
svoju rodinu, priateľov, svojho šéfa a 
kolegov, políciu, susedov, cirkevných 

vedúcich, momentálne módne trendy, 
dokonca intenzitu výbuchov na slnku 
a aj jednoduchú smolu. A od všet-
kých sa odvrátila.

Nepremýšľala o sebe ako o zlom 
človeku. Naopak, mala pocit, že si 
iba stojí za svojím. Verila, že všetci 
ostatní sú motivovaní svojím vlastným 
sebectvom, malichernosťou a nená-
visťou. Ona, naopak, bola motivovaná 
dobrými zámermi – spravodlivosťou, 
integritou a láskou.

Nanešťastie, spôsob myslenia 
nahnevanej sestry je veľmi bežný. 
Toto si povšimla nedávna štúdia 
zameriavajúca sa na konflikt medzi 
znepriatelenými skupinami. Ako 
súčasť tejto štúdie robili výskumníci 
rozhovory s Palestínčanmi a Izrael-
cami na Blízkom východe a repub-
likánmi a demokratmi v Spojených 
štátoch. Zistili, že „každá strana mala 
pocit, že ich vlastná skupina [je] 
motivovaná viac láskou ako nenávis-
ťou, ale keď im bola položená otázka, 
prečo [je] ich znepriatelená skupina 
s nimi v konflikte, označili nenávisť 
[druhej skupiny] za jej motivujúci 
faktor“ 3.

Inými slovami, každá skupina pre-
mýšľala o sebe ako o tých „dobrých“ 
– férových, láskavých a založených 
na pravde. A naopak, svojich rivalov 
videli ako tých „zlých“ – neinfor-
movaných, nečestných a dokonca 
diabolských.

V roku, keď som sa narodil, bol 
svet ponorený do hroznej vojny, ktorá 
priniesla zúfalý smútok a nekonečné 
súženie svetu. Túto vojnu spôsobi-
la skupina ľudí z môjho vlastného 
národa – skupina ľudí, ktorá ozna-
čila niektoré iné skupiny ako zlé a 
povzbudzovala k nim nenávisť.

Umlčala tých, ktorých nemala 
rada. Hanobila a démonizovala ich. 
Považovala ich za menejcenných – 
dokonca za menej ako ľudí. Akonáhle 
degradujete skupinu ľudí, budete 
oveľa pravdepodobnejšie ospravedl-
ňovať slová a násilné činy proti nim.

Chvejem sa pri pomyslení na to, čo 
sa stalo v Nemecku v 20. storočí.

Keď sa nám niekto postaví alebo 

nesúhlasí s nami, je lákavé predpo-
kladať, že s ním musí byť niečo v 
neporiadku. A odtiaľ je to malý krok, 
aby ste k ich slovám a činom pripojili 
najhoršie motívy.

Samozrejme, musíme vždy stáť 
za tým, čo je správne a prídu časy, 
kedy budeme musieť pozdvihnúť z 
tohto dôvodu svoj hlas. Avšak keď 
to robíme s hnevom alebo nenávis-
ťou v našich srdciach – keď budeme 
ostro kritizovať druhých, aby sme im 
ublížili, hanobili ich alebo umlčali – 
je tu šanca, že to nebudeme robiť v 
spravodlivosti.

Čo učil Spasiteľ?
„Ale ja vám hovorím: Milujte 

svojich nepriateľov, [dobrorečte tým, 
ktorí vás preklínajú, čiňte dobre tým, 
ktorí vás nenávidia] a modlite sa za 
tých, ktorí vás prenasledujú [a vám sa 
protivia];

aby ste boli synmi svojho Otca, 
ktorý je v nebesiach.“ 4

Toto je Spasiteľov spôsob. Je to 
prvý krok pri odstraňovaní bariér, 
ktoré vytvárajú toľko hnevu, nenávis-
ti, nejednoty a násilia vo svete.

„Áno,“ mohli by ste povedať, „ja 
som ochotný milovať svojich nepria-
teľov – ak aj oni budú ochotní robiť 
to isté.“

Ale na tom naozaj nezáleží, však? 
Sme zodpovední za naše vlastné 
učeníctvo, a to má málo – ak vôbec 
niečo – spoločné so spôsobom, akým 
s nami zaobchádzajú ostatní. Samo-
zrejme očakávame, že na oplátku 
nám budú rozumieť a budú veľkorysí, 
ale naša láska k nim je nezávislá na 
ich pocitoch voči nám.

Možno naše úsilie milovať svojich 
nepriateľov obmäkčí ich srdcia a 
ovplyvní ich, aby činili dobro. A mož-
no nie. To však nemení náš záväzok 
nasledovať Ježiša Krista.

Takže ako členovia Cirkvi Ježi-
ša Krista budeme milovať našich 
nepriateľov.

Prekonáme hnev či nenávisť.
Naplníme svoje srdcia láskou pre 

všetky deti Božie.
Budeme sa snažiť požehnať ostat-

ných a slúžiť im – dokonca aj tým, 
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ktorí „[nás] prenasledujú a [nás] sa 
protivia“ 5.

Skutočný nasledovník
Tretia sestra predstavuje skutočné-

ho nasledovníka Ježiša Krista. Urobila 
niečo, čo môže byť veľmi ťažké – 
verila Bohu, dokonca aj tvárou v 
tvár výsmechu a útrapám. Nejako 
si zachovala svoju vieru a nádej, aj 
napriek pohŕdaniu a cynizmu okolo 
nej. Žila s radosťou nie preto, že jej 
okolnosti boli radostné, ale preto, že 
ona bola radostná.

Nikto z nás neprejde cestou života 
bez protivenstva. Keď sa toľko síl 
pokúša odtiahnuť nás, ako môžeme 
udržať náš zrak upretý na veľkolepé 
šťastie, ktoré bolo prisľúbené verným?

Myslím si, že odpoveď možno nájsť 
v sne, ktorý mal prorok pred tisíc-
kami rokov. Meno tohto proroka je 
Lechí a jeho sen je zaznamenaný vo 
vzácnej a úžasnej Knihe Mormonovej.

Vo svojom sne Lechí videl obrov-
ské pole a na ňom bol nádherný 
strom, taký krásny, že sa nedal opísať. 
Videl tiež veľké zástupy ľudí, ktoré 
prichádzali k stromu. Chceli ochutnať 
jeho úžasné plody. Cítili a dúfali, že 
im dá veľké šťastie a trvalý pokoj.

K stromu viedla úzka cesta, popri 
ktorej bola železná tyč, ktorá im 
pomáhala zostať na ceste. Ale boli 
tam aj hmly temnoty, ktoré pred 
ich zrakom zahalili cestu a strom. A 
možno ešte nebezpečnejší bol zvuk 
hlasného smiechu a výsmechu z 
veľkej a priestrannej budovy stojacej 
neďaleko. Šokujúco, posmech dokon-
ca presvedčil niektorých ľudí, ktorí sa 
dostali k stromu a ochutnali úžasné 
ovocie, aby cítili hanbu a pobrali sa 
odtiaľ preč.6

Možno aj začali pochybovať o tom, 
že strom je skutočne taký krásny, ako 
si predtým mysleli. Možno začali spo-
chybňovať skutočnosť toho, čo zažili.

Možno si mysleli, že ak sa odvrátia 
od stromu, život bude jednoduchší. 
Možno by ich už viac nezosmiešňo-
vali alebo nevysmievali sa im.

A nakoniec, ľudia, ktorí sa im 
posmievali, vyzerali ako ľudia, ktorí 

sú celkom šťastní a majú sa dobre. 
Takže možno ak by opustili strom, 
mohli by byť privítaní v osadenstve 
onej veľkej a priestrannej budovy a 
tlieskali by im za ich úsudok, inteli-
genciu a sofistikovanosť.

Zostať na chodníku
Drahé sestry, drahé priateľky, ak je 

ťažké držať sa pevne železnej tyče a 
neochvejne kráčať k spáse; ak smiech 
a zosmiešňovanie tými, ktorí sa zdajú 
byť takí sebaistí, spôsobuje, že váhate, 
ak vás znepokojujú nezodpoveda-
né otázky alebo náuky, ktorým ešte 
nerozumiete; ak sa cítite zarmútené 
zo sklamaní, nalieham na vás, aby si 
spomenuli na Lechího sen.

Zostaňte na chodníku!
Nikdy sa nevzdávajte železnej tyče 

– slova Božieho!
A keď sa vás niekto pokúša zahan-

biť pre účasť na Božej láske, ignorujte 
ich.

Nikdy nezabudnite, že ste Božie 
dieťa; bohaté požehnania sú pre vás 
pripravené; ak sa naučíte činiť Jeho 
vôľu, budete s Ním žiť znovu! 7

Sľuby chvály a prijatia svetom sú 
nespoľahlivé, nepravdivé a neuspo-
kojivé. Božie sľuby sú spoľahlivé, 
pravdivé a radostné – teraz a navždy.

Vyzývam vás, aby ste zvážili nábo-
ženstvo a vieru z vyššej perspektívy. 
Nič, čo sa ponúka vo veľkej a pries-
trannej budove, sa nedá porovnať s 
ovocím života podľa evanjelia Ježiša 
Krista.

Lebo „ani oko nevidelo, ani ucho 
neslýchalo, ani do srdca človeku 
nevstúpilo, čo pripravil Boh tým, ktorí 
Ho milujú.“ 8

Naučil som sa, že cesta učeníctva 
v evanjeliu Ježiša Krista je cesta k 
radosti. Je to cesta k bezpečnosti a 
pokoju. Je to cesta k pravde.

Svedčím o tom, že darom a mocou 
Ducha Svätého sa to môžete dozve-
dieť pre seba.

Ak sa medzitým cesta pre vás stane 
ťažkou, dúfam, že nájdete útočisko a 
silu v našich skvelých organizáciách 
Cirkvi – Primárkach, Mladých ženách 
a Združení pomoci. Sú ako traťové 

body na ceste, kde môžete obnoviť 
svoju dôveru a vieru na cestu pred 
vami. Sú bezpečným domovom, kde 
môžete cítiť pocit spolupatričnosti a 
dostávať povzbudenie od vašich ses-
tier a kolegov nasledovníkov.

Veci, ktoré sa naučíte v Primár-
kach vás pripravujú na ďalšie pravdy, 
ktoré sa budete učiť ako mladé ženy. 
Cesta učeníctva, ktorou kráčate vo 
svojich triedach Mladých žien, vedie 
k spoločenstvu a sesterstvu Zdru-
ženia pomoci. Každým krokom na 
ceste dostávate ďalšie príležitosti na 
preukázanie svojej lásky k druhým 
prostredníctvom prejavov viery, súci-
tu, pravej lásky, cnosti a služby.

Zvolenie si cesty učeníctva povedie 
k nevýslovnému šťastiu a naplneniu 
našej božskej podstaty.

Nebude jednoduchá. Vyžiada si to 
najlepšie, čo máte – všetku vašu inte-
ligenciu, kreativitu, vieru, integritu, 
silu, odhodlanie a lásku. Ale jedného 
dňa sa budete spätne pozerať na svo-
je úsilie, a ach, aké vďačné budete, že 
ste zostali silné, že ste verili a že ste 
sa neodchýlili od cesty.

Tlačte sa vpred
V živote môže byť veľa vecí, ktoré 

sú mimo vašej kontroly. Ale nakoniec 
máte možnosť vybrať si cieľ a aj mno-
hé z vašich skúseností na ceste. Nie 
sú to až tak vaše schopnosti, ale váš 
výber, ktorý robí rozdiel v živote .9

Nemôžete dovoliť okolnostiam, 
aby vás robili smutnými.

Nemôžete im dovoliť, aby vás činili 
nahnevanými.

Môžete sa radovať z toho, že ste 
dcéra Božia. Radosť a šťastie môžete 
nájsť v Božej milosti a v láske Ježiša 
Krista.

Môžete byť vďačné.
Vyzývam vás, aby ste naplnili svoje 

srdcia vďakou za bohatú a nekoneč-
nú Božiu dobrotu. Moje milované 
sestry, vy to dokážete! Modlím sa 
so všetkou láskou svojej duše, že 
učiníte rozhodnutie tlačiť sa smerom 
k stromu života. Modlím sa, aby ste sa 
rozhodli pozdvihnúť svoj hlas a urobiť 
zo svojho života úžasnú symfóniu 
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chvály, radosti v láske k Bohu a v 
zázrakoch Jeho Cirkvi a evanjelia Ježi-
ša Krista, ktoré môže priniesť na svet.

Pieseň pravého učeníctva môže 
znieť pre niektorých potichu, alebo 
dokonca trochu nahlas. Od počiatku 
času to tak bolo.

Ale nášmu Nebeskému Otcovi a 
tým, ktorí Ho milujú a ctia, je to tá 
najdrahšia a najkrajšia pieseň – vzne-
šená a posväcujúca pieseň vykupujú-
cej lásky a služby Bohu a blížnym.10

Zanechávam vám svoje požehna-
nie ako apoštol Pána, aby ste našli 
silu a odvahu radostne prekvitať 
ako dcéra Božia, zatiaľ čo budete v 

radosti každý deň kráčať po úžasnej 
ceste učeníctva. V posvätnom mene 
Ježiša Krista, amen.

POZNÁMKY:
1.Pozri 2. Nefi 2:14 – 26.
2.Pozri Lukáš 15:4 – 6.
3.Boston College, „Study Finds Intractable 

Conflicts Stem from Misunderstanding of 
Motivation“, Science Daily,  4. novembra 
2014, sciencedaily.com.

4.Matúš 5:44 – 45.
5.Matúš 5:44.
6.Pozri 1. Nefi 8.
7.Pozri „Ja som dieťa Božie“, Cirkevné piesne a 

piesne pre deti, str. 58.
8.1. Korintským 2:9.
9.Pozri „The Most Inspirational Book Quotes of 

All Time“, pegasuspublishers.com/blog.
10.Pozri Alma 5:26.

© 2017 Intellectual Reserve, Inc. Všetky práva vyhradené. Printed in Germany. Schválené v anglickom jazyku: 6/17. Preklad schválený: 6/17.  
Preklad Visiting Teaching Message, November 2017. Slovak. 97931 176


