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Od vydania Biblie kráľa Jakuba, ku ktorému významne prispel William Tyndale, ktorý je 
v mojich očiach hrdinom, už ubehlo štyristo rokov

Cirkevní hodnostári nechceli, aby bola Biblia preložená do bežnej angličtiny. Tyndalea 
naháňali z miesta na miesto. Povedal im: „Ak Boh uchová môj život, tak neprejde veľa rokov 
a spôsobím, že chlapec, ktorý ťahá pluh bude vedieť viacej o písmach ako vy.“1

Tyndalea zradili a bol viac ako rok uväznený v tmavom a mrazivom väzení v Bruseli. Jeho 
oblečenie bolo na kusy. Svojich väzniteľov prosil o to, aby mu dali jeho kabát, čiapku 
a sviečku, hovoriac: „Sedieť sám v tme je veľmi vyčerpávajúce.“2 Odmietli to urobiť.
Nakoniec ho zobrali z väzenia a uškrtili ho a zapálili na hranici pred veľkým davom. Ale 
práca Williama Tyndalea a jeho mučenícka smrť neboli zbytočné.

Keďže deti Svätých neskorších dní sa učia od mlada poznať písma, oni do určitej miery 
napĺňajú proroctvo, ktoré vyslovil pred štyrmi storočiami William Tyndale.

Naše písma sa skladajú z Biblie, z Knihy Mormonovej: Ďalšieho svedectva o Ježišovi 
Kristovi, z Drahocennej perly a z Náuky a zmlúv.

Vďaka Knihe Mormonovej nás často nazývajú Mormonskou Cirkvou, titulom, ktorý nás síce 
nepohoršuje, ale ktorý nie je presný.

V Knihe Mormonovej Pán navštívil Nefitov preto, lebo sa modlili k Otcovi v Jeho mene. Pán 
sa ich spýtal na to, čo by chceli, aby im dal.

Povedali mu, že chcú, aby im povedal akým menom majú nazvať cirkev, lebo ľudia sa medzi 
sebou hádajú ohľadom tejto záležitosti.

Pán sa spýtal na to, prečo ľudia reptajú a prečo sa hádajú ohľadom tejto veci.

Spýtal sa, či nečítali písma, ktoré hovoria, že na seba musia zobrať meno Kristovo, lebo týmto 
menom budú nazvaní v posledných dňoch. …

Povedal, že čokoľvek budú robiť, majú to robiť v Jeho mene; preto majú nazývať cirkev Jeho 
menom, a majú vzývať Otca v Jeho mene, aby Otec požehnal cirkev kvôli Nemu.

Spýtal sa na to, ako to môže byť Jeho cirkev ak nebude nazvaná Jeho menom; lebo ak sa 
cirkev nazýva Mojžišovým menom, potom to je Mojžišova cirkev; alebo ak je nazvaná 
menom nejakého človeka, potom to je cirkev nejakého človeka; ale ak je nazvaná Jeho 
menom, potom to je Jeho cirkev, ak sú postavení na Jeho evanjeliu.3

Keďže poslúchame zjavenie, nazývame sa Cirkvou Ježiša Krista Svätých neskorších dní a nie 
Mormonskou Cirkvou. Jedna vec je, keď nás druhí nazývajú Mormonskou Cirkvou alebo 
mormonmi a druhá vec je, keď to robíme my sami.



Prvé predsedníctvo vyhlásilo: „Používanie zjaveného názvu Cirkev Ježiša Krista Svätých 
neskorších dní (pozri NaZ 115:4) je stále viac dôležitejšie, keďže máme zodpovednosť hlásať 
meno Spasiteľa celému svetu. Preto žiadame, aby ste vždy, keď to je možné, používali plné 
meno Cirkvi, keď sa o nej zmieňujete. ... Odporúčame, aby ste sa zmieňovali o, členoch 
Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní‘, keď ich spomínate. Ak chcete názov skrátiť, 
môžete používať spojenie ,Svätí neskorších dní‘.4

Svätí neskorších dní hovoria o Kristovi, radujú sa v Kristovi, kážu o Kristovi, prorokujú o 
Kristovi a píšu ohľadom svojich proroctiev, aby ich deti mohli poznať k akému prameňu 
môžu hľadieť pre odpustenie svojich hriechov.5

Svet sa o nás bude zmieňovať tak ako chce, ale keď hovoríme my, mali by sme mať vždy na 
pamäti to, že patríme k Cirkvi Ježiša Krista.

Niektorí tvrdia, že nie sme kresťanmi. Buď nás nepoznajú, alebo nás nechápu správne.

V Cirkvi sa každý obrad vykonáva s právomocou Ježiša Krista a v Jeho mene.6 Máme 
rovnakú organizáciu akú mala pôvodná Cirkev s apoštolmi a prorokmi.7

V dávnych dobách Pán ustanovil 12 apoštolov. Bol zradený a ukrižovaný. Spasiteľ učil po 
Svojom vzkriesení Svojich učeníkov po dobu štyridsiatich dní, a potom vstúpil na nebesia.8

Avšak niečo im chýbalo. O niekoľko dní neskôr sa Dvanásti zhromaždili v dome a „zrazu 
povstal zvuk z neba, ako keď sa prudký vietor valí, a naplnil celý dom, v ktorom sedeli.
...rozdelené jazyky... z ohňa, usadili sa na každého z nich. A Duch Svätý naplnil všetkých.“9 

A tak mali teraz jeho apoštoli oprávnenie. Chápali, že na založenie Cirkvi je nevyhnutná 
právomoc, ktorú im dal Spasiteľ a dar Ducha Svätého. Bolo im prikázané, aby krstili 
a udeľovali dar Ducha Svätého.10

Za nejaký čas sa apoštoli aj s kňazstvom, ktoré mali, stratili zo zeme. Bolo potrebné, aby sa 
právomoc a moc slúžiť znovuzriadili. Po stáročia ľudia očakávali deň, keď sa právomoc a 
zriadenie Pánovej Cirkvi vráti späť.

V roku 1829 znovuzriadili Ján Krstiteľ a apoštoli Peter, Jakub a Ján kňazstvo Josephovi 
Smithovi a Oliverovi Cowderymu. Teraz sa do kňazstva ustanovujú hodní mužskí 
členovia Cirkvi. Táto právomoc a s ňou spojený dar Ducha Svätého, ktorý je udeľovaný 
všetkým členom Cirkvi po krste, nás odlišujú od ostatných cirkví.

Dávne zjavenie nás vedie k tomu, aby mohol každý človek hovoriť v mene Pána Boha, 
dokonca Spasiteľa sveta.11 Prácu v Cirkvi v dnešnej dobe vykonávajú obyčajní muži a ženy, 
ktorí sú povolaní a podporovaní v tom, aby predsedali, učili a slúžili. Mocou zjavenia a skrze 
dar Ducha Svätého poznajú Pánovu vôľu tí, ktorí sú povolaní viesť. Iní nemusia prijať také 
veci ako sú proroctvo, zjavenie a dar Ducha Svätého, ale ak nás chcú aspoň trošku spoznať, 
musia chápať, že my tie veci prijímame.

Pán zjavil Josephovi Smithovi zákon zdravia, Slovo múdrosti, dlho predtým ako svet spoznal 
nebezpečenstvá (s nimi spojené). Všetci sa učíme tomu, aby sme sa vyhýbali čaju, káve, 
alkoholu, tabaku a samozrejme rozličným drogám a návykovým látkam, ktoré sú vždy okolo 
našich mladých ľudí. Tí, ktorí toto zjavenie poslúchajú, majú prisľúbené, že obdržia zdravie 
a nájdu múdrosť a veľké poklady znalostí, dokonca skryté poklady.12



V ďalšom zjavení Pán vo svojej morálnej norme prikazuje, aby sa posvätné moci stvorenia 
života ochraňovali a boli používané iba medzi mužom a ženou, manželom a manželkou.13

Vážnejšie ako zneužívanie tejto moci je len preliatie nevinnej krvi a zapretie Ducha 
Svätého14. Ak niekto prestúpi zákon, náuka pokánia ho učí ako ma zmazať následky tohto 
priestupku.

Každý človek je skúšaný. Môžeme si myslieť, že nie je fér, keď sme ako jednotlivci vystavení 
konkrétnemu pokušeniu, ale účelom smrteľného života je byť skúšaný. A pre každého 
existuje rovnaká odpoveď: musíme odolať akémukoľvek pokušeniu a my to môžeme dokázať.

Veľký plán šťastia15 je sústredený na rodinný život. Manžel je hlavou domácnosti a manželka 
je srdcom domova. A manželstvo je rovnocenným partnerstvom. Muž, ktorý je Svätým 
neskorším dní je zodpovedným, rodinne založeným mužom, ktorý je verný v evanjeliu. Je 
starostlivým a oddaným manželom a otcom. Váži si ženstvo. Manželka podporuje svojho 
manžela. Obidvaja rodičia sa starajú o duchovný rast svojich detí.

Svätí neskorších dní sa učia milovať jeden druhého a úprimne odpúšťať urážky.

Môj život zmenil zbožný patriarcha. Zobral si za ženu svoju lásku. Mali sa veľmi radi a 
čoskoro bola žena tehotná a čakala svoje prvé dieťa.

V noci, keď sa dieťa hlásilo na svet, nastali komplikácie. Jediný lekár, ktorého mali, sa staral 
o chorého niekde na vidieku. Po niekoľkohodinovom pôrode sa žena, ktorá sa čoskoro mala 
stať matkou, dostala do zúfalého stavu. Konečne sa im podarilo nájsť lekára. Keďže bola 
výnimočná situácia, reagoval rýchlo a čoskoro sa dieťatko narodilo a zdalo sa, že je po 
ťažkostiach. Ale o niekoľko dní neskôr zomrela mladá matka na tú istú infekciu, ktorú doktor 
v tú noc liečil niekde inde.

Mladému mužovi sa zrútil svet. Jeho žiaľ narastal s ubiehajúcimi týždňami. Nemyslel na nič 
iné a jeho zatrpknutosť spôsobila, že sa stal nebezpečným. Som si istý, že v dnešnej dobe by
bol podal žalobu za zanedbanie povinnej starostlivosti ako keby peniaze mohli niečo vyriešiť.

Raz v noci mu niekto zaklopal na dvere. Jedno malé dievčatko povedalo iba: „Ocko chce, aby 
si prišiel k nám. Chce s tebou hovoriť.“

„Ocko“ bol prezident kolu. Rada od tohto múdreho vedúceho bola jednoduchá: „John, nechaj 
to tak. Nič čo urobíš ju neprivedie naspäť. Nech urobíš čokoľvek, tak veci iba zhoršíš. John, 
nechaj to tak.“

Toto bola skúška môjho priateľa. Ako by to mohol nechať len tak? Stalo sa niečo veľmi zlé.
S ťažkosťou sa udržal pod kontrolou a nakoniec sa rozhodol, že bude poslušný, a že bude 
nasledovať radu tohto múdreho prezidenta kolu. Nechá to tak.

Povedal: „Bol som starým mužom, keď som konečne pochopil a keď som konečne videl 
chudobného vidieckeho doktora � prepracovaného, nezaplateného, ako vyčerpaný uteká od 
jedného pacienta k druhému, s malým množstvom liekov, bez nemocnice, s niekoľkými 
nástrojmi snažiac sa zachrániť životy, čo sa mu vo väčšine darilo. Prišiel v krízovej chvíli, 
keď dva životy viseli na vlásku a konal bez váhania. Konečne som pochopil!“ Povedal: „Bol 
by som si zničil život a životy ostatných.“



Veľakrát ďakoval na kolenách Pánovi za múdreho držiteľa kňazstva, ktorý mu poradil 
jednoducho: „John, nechaj to tak.“

Okolo seba vidíme členov Cirkvi, ktorí sa za niečo urazili. Niektorí sa urazia za udalosti 
v cirkevnej histórii alebo za jej vedúcich a trpia po celý život, neschopní preniesť sa nad 
chyby iných. Nenechajú to tak. Stanú sa neaktívnymi.

Tento postoj sa podobá na muža, ktorého udreli palicou. Urazí sa, zoberie palicu a začne sa 
ňou biť po hlave po zvyšok svojho života. Aká hlúposť! To je smutné! Takáto pomsta mu 
spôsobuje utrpenie. Ak ste sa urazili, odpustite, zabudnite a nechajte to tak.

Kniha Mormonova varuje, že ak sú v tejto knihe chyby, sú to chyby ľudské; preto 
neodsudzujte veci Božie, aby ste mohli byť nájdení bez poškvrny pri súdnej stolici 
Kristovej.16

Svätý neskorších dní je celkom obyčajnou osobou. Dnes sme všade vo svete a je nás štrnásť 
miliónov. A toto je len začiatok. Učíme sa, že máme byť vo svete, ale nie zo sveta.17 Preto 
žijeme obyčajné životy v obyčajných rodinách medzi ostatnými ľuďmi.

Učíme sa, že nemáme klamať, kradnúť alebo podvádzať.18 Nepoužívame vulgarizmy. Sme 
pozitívni a šťastní a nebojíme sa života.

Sme ochotní smútiť s tými, čo smútia... a utešovať tých, ktorí potrebujú utešenie a stáť ako 
svedkovia Boží vo všetkých časoch a vo všetkých veciach a na všetkých miestach.19

Ak niekto hľadá cirkev, ktorá toho vyžaduje málo, tak to nie je táto. Nie je ľahké byť Svätým 
neskorších dní, ale nakoniec je to tá jediná správna cesta.

Bez ohľadu na protivenstvo alebo na vojny, zvesti o vojnách a zemetrasenia na rozličných 
miestach20, nemôže žiadna moc či vplyv zastaviť toto dielo. Každý z nás môže byť vedený 
duchom zjavenia a darom ducha Svätého. Skôr môže človek vztiahnuť svoju malú ruku 
a zastaviť rieku Missouri vo svojom stanovenom smere alebo ju otočiť proti prúdu, ako by 
mohol zastaviť Všemohúceho v tom, aby vylial dolu z neba poznanie na Svätých neskorších 
dní.21

Ak ste zaťažení nejakým bremenom, zabudnite naň nechajte ho tak.. Hojne odpúšťajte, trochu 
sa kajajte a budete navštívení vplyvom Ducha Svätého a obdržíte svedectvo, o ktorom ste ani 
nevedeli, že existuje. Budete chránení a požehnaní -- vy a aj vaši blízky. Toto je výzva aby ste 
išli k Nemu. Táto Cirkev -- Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní, ktorá je podľa 
Pánovho vyhlásenia jedinou pravou a živou cirkvou na tvári zeme22 -- je miesto kde môžeme 
nájsť veľký plán šťastia23. O tom vydávam svedectvo v mene Ježiša Krista, amen.
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