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Pravá Cirkev Ježiša Krista bola znovuzriadená a 
je v dnešnej dobe na zemi. Cirkev Ježiša Krista 
Svätých neskorších dní bola vždy vedená žijúcimi 

prorokmi a apoštolmi, ktorí dostávajú neustále vedenie 
z nebies.

Tento božský vzor bol tiež platný v dávnych dobách. 
Z Biblie sa učíme: „Pretože Hospodin, Pán, neučiní nič 
bez toho, že by nevyjavil svoj zámer svojim služobníkom, 
prorokom“ (Ámos 3:7).

Boh opäť v dnešnej dobre prehovoril skrze proroka 
Josepha Smitha. Skrze proroka Josepha zjavil evanjelium 
Ježiša Krista v jeho plnosti. Znovuzriadil Svoje kňazstvo 
s jeho kľúčmi a všetkými právami, mocami a úlohami 
posvätnej moci kňazstva.

Žijúci proroci a apoštoli sú v našej dobe oprávne-
ní hovoriť, učiť a viesť s právomocou od Boha Otca a 
Pána Ježiša Krista. Spasiteľ povedal prorokovi: Čo som 
ja, Pán, hovoril, hovoril som a neospravedlňujem sa; 
a keď sa nebesia a zem pominú, slovo moje nepominie, 
ale všetky budú naplnené, či už hovorené mojím vlast-
ným hlasom či hlasom služobníkov mojich, to je to isté 
(pozri NaZ 1:38).

Dvakrát ročne sme na generálnej konferencii požeh-
naní a máme príležitosť počúvať slovo Pánovo pre nás 
od Jeho služobníkov. Táto výsada je na nezaplatenie. Ale 
hodnota tejto príležitosti závisí od toho, či obdržíme slová 
pod vplyvom toho istého Ducha, ktorým boli dané týmto 

služobníkom (pozri NaZ 50:19 – 22). Aj my musíme, tak 
ako oni, obdržať vedenie z neba. A to si od nás vyžaduje 
to isté duchovné úsilie.

„Robte si domáce úlohy“
Pred mnohými rokmi ma jeden z členov Kvóra dvanás-

tich apoštolov požiadal, aby som si prečítal jeho príhovor, 
ktorý si pripravoval na generálnu konferenciu. Bol som 
vtedy najmladší člen kvóra. Bol som poctený jeho dôverou 
vo mňa, že by som mu mohol pomôcť nájsť slová, ktoré by 
Pán chcel, aby povedal. S úsmevom mi povedal: „Ach, toto 
je 22. koncept tohto príhovoru.“

Spomínam si na radu milovaného a láskavého prezi-
denta Harolda B. Leeho (1899 – 1973), ktorý mi kedysi 
dôrazne prízvukoval: „Ak chceš dostať zjavenie, urob si 
domácu úlohu.“

Čítal som oný 22. koncept, premýšľal som nad ním a 
modlil som sa. Študoval som to najlepšie ako som mohol 
pod vplyvom Ducha Svätého. V tom čase, keď mal oný 
člen kvóra svoj príhovor, urobil som si svoju domácu 
úlohu. Nie som si istý, či som nejako pomohol, ale viem, 
že som bol iný, keď som počul ten príhovor. Posolstvo, 
ktoré ku mne prišlo, presahovalo slová, ktoré som čítal 
a ktoré on hovoril. Slová, ktoré som počul, mali väčší 
význam než tie, ktoré som čítal v onom koncepte. A zdalo 
sa, že to posolstvo je určené pre mňa, presne napĺňalo 
moje potreby.
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Služobníci Boží sa postia a modlia, aby obdržali posol-
stvo, ktoré má pre nich Boh, aby ho poskytli tým, ktorí 
potrebujú zjavenie a inšpiráciu. Z tejto a mnohých ďalších 
podobných skúseností som sa naučil, že za to, že získame 
veľké výhody, ktoré sú dostupné pri počúvaní žijúcich 
prorokov a apoštolov, musíme zaplatiť tým, že dostaneme 
zjavenie.

Pán miluje každého človeka, ktorý by mohol počuť 
Jeho posolstvo a pozná jeho srdce a okolnosti. Vie, aká 
náprava, aké povzbudenie a ktorá pravda evanjelia najlep-
šie pomôžu každému človeku, aby si mohol vybrať svoju 
vlastnú cestu k večnému životu.

My, ktorí počúvame a sledujeme posolstvá z generálnej 
konferencie si niekedy po jej skončení pomyslíme: „Na čo 
si najlepšie spomínam?“ Pán dúfa, že každý z nás odpovie: 
„Nikdy nezabudnem na tie okamihy, keď som cítil vo svo-
jej mysli a vo svojom srdci hlas Ducha, ktorý mi hovoril, čo 
by som mohol urobiť, aby som potešil svojho Nebeského 
Otca a Spasiteľa.“

Takéto osobné zjavenie môžeme obdržať vtedy, keď 
počúvame prorokov a apoštolov a keď pracujeme vo 
viere, aby sme ho obdržali, ako prezident Lee povedal, že 
môžeme. Viem, že je to pravda, lebo som to zakúsil a lebo 
mi to dosvedčil Duch.

UČENIE Z TOHTO POSOLSTVA

Zvážte to, že prečítate nahlas príbeh prezidenta 
Eyringa o študovaní konceptu konferenčného prího-
voru člena jeho kvóra. Môžete sa spýtať: „Aká je cena 
za obdržanie zjavenia?“ Po prediskutovaní tejto témy 
môžete vyzvať tých, ktorých navštevujete, aby si pre-
mysleli a uskutočnili plán ako obdržať posolstvá z nad-
chádzajúcej generálnej konferencie „pod vplyvom toho 
istého Ducha, ktorým boli dané [Božím] služobníkom“.

MLÁDEŽ
Nebeský Otec ku mne prehovoril 
skrze konferenčný príhovor
Anne Laleska Alves de Souzaová

Mala som pochybnosti o tom, čo by som mala 
študovať na univerzite. Veľa ľudí nehovorilo 

príliš lichotivo o predmete, ktorý som chcela študovať, 
tak som sa modlila k Pánovi, aby som zistila, či súhlasí 
s mojím rozhodnutím.

Odpoveď prišla hneď nasledujúci deň, keď som 
v Liahone čítala príhovor z generálnej konferencie. Cíti-
la som, ako keby mi Nebeský Otec hovoril, že si nemôže 
vybrať za mňa – bolo to rozhodnutie, ktoré som musela 
učiniť sama. Vedela som, že nezáležiac na tom, pre čo 
sa rozhodnem, budem musieť tvrdo pracovať, aby som 
uspela.

Viem, že som dostala odpoveď na svoju modlitbu. 
Potvrdenie od Ducha Svätého mi pomohlo, aby som sa 
rozhodla. Naučila som sa snažiť sa čo najlepšie a vedela 
som, že mi Nebeský Otec pomôže.
Autorka žije v Sergipe v Brazílii

DETI
Nasledujte proroka

Proroci a apoštoli hovoria za Nebeského Otca a Ježiša 
Krista. Učia nás, ako nasledovať Ježiša. O čo naprí-

klad nás prorok a apoštoli požiadali, aby sme robili?
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Písma nás učia, že sme „rod Boží“ 
(Skutky 17:29). Boh oslovil 

Emmu Smithovú, manželku proroka 
Josepha Smitha, „moja dcéra“ (pozri 
NaZ 25:1). Prehlásenie o rodine nás 
učí, že každá z nás je „milovanou 
duchovnou . . . dcérou nebeských 
rodičov“ 1.

„V [predsmrteľnej] ríši sme sa 
učili o našej večnej ženskej identi-
te,“ povedal Carole M. Stephensová, 
prvá radkyňa generálneho predsed-
níctva Združenia pomoci.

„Naša cesta smrteľnosťou na zemi 
tieto pravdy nezmenila.“ 2

„Váš Otec v Nebi pozná vaše 
meno a pozná vaše okolnosti,“ 
povedal Starší Jeffrey R. Holland 
z Kvóra dvanástich apoštolov. 
„Počuje vaše modlitby. Pozná vaše 
túžby a sny, i váš strach a obavy.“ 3

„Každý z nás patrí do Božej 
rodiny a je v nej potrebný,“ pove-
dala sestra Stephensová „Každá 
z pozemských rodín je iná. A hoci 
robíme to najlepšie, čo môžeme, 
aby sme vytvorili silné tradičné rodi-
ny, členstvo v Božej rodine nezávisí 
na žiadnom postavení – rodinnom, 

Dcéry nášho Nebeského Otca

rodičovskom, finančnom, sociálnom 
či dokonca na statuse, ktorý zdieľa-
me cez sociálne siete.“ 4

Doplňujúce písma
Jeremiáš 1:5; Rímskym 8:16; 
Náuka a zmluvy Z 76:23 – 24

Z našej histórie
Prorok Joseph Smith vo svojom 

zázname Prvého videnia 5 potvrdzu-
je mnohé pravdy – vrátane toho, že 
Nebeský Otec pozná naše meno.

Mladý Joseph sa urputne snažil 
zistiť, do ktorej cirkvi má vstúpiť a 
našiel vedenie v Liste Jakuba 1:5. 
Joseph dospel k záveru, že sa musí 
spýtať Boha.

V jedno jarné ráno roku 1820 
odišiel do lesa, aby sa pomodlil, ale 
okamžite bol uchopený nejakou 
temnou mocou. Opísal to takto: 

V tom okamihu veľkých obáv, 
videl som stĺp svetla presne nad 
mojou hlavou, jasnejší ako slnko, 
ktorý sa pomaly približoval až spo-
činul na mne.

Akonáhle sa zjavil, zistil som, 
že som oslobodený od nepriateľa, 

ktorý ma spútal. . . . Keď svetlo 
spočívalo na mne, uvidel som dve 
postavy, ktorých žiara a nádhera 
sa vymykajú akémukoľvek popi-
su, stáť nado mnou vo vzduchu. 
Jedna z nich ku mne prehovorila, 
nazývajúc ma menom, a povedala, 
ukazujúc na druhú – Toto je Môj 
Milovaný Syn. Vypočuj Ho! (Pozri 
Joseph Smith – History 1:16 – 17.)
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S modlitbou preštudujte tento materiál a snažte sa zistiť, o čo sa máte podeliť. Ako 
porozumenie prehlásenia „Rodina: Prehlásenia svetu“ zvýši vašu vieru v Boha 
a požehná tie, na ktoré dohliadate pomocou navštevujúceho učenia? Pre viac 
informácií choďte na reliefsociety.lds.org.

Zvážte toto
Ako to, že viete, že ste 
dcéra Božia, ovplyvňuje vaše 
rozhodnutia?

Viera, rodina, pomoc




