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Moji milovaní bratia a sestry, ďakujem vám za vašu podporu, nielen tým, že dvíhate vaše 
ruky, ale aj tým, že svojou službou dvíhate vaše domovy, Cirkev a komunitu. Sme radi, keď 
sme s vami, a keď vás vidíme spolu s vašimi rodinami a priateľmi. Nech žijete kdekoľvek, 
všímame si vašu snahu učiniť z tohto sveta lepšie miesto. Podporujeme vás! Máme vás radi!
Tak ako sa vy modlíte za nás, my sa modlíme za vás!

Predstavujeme si vaše rodiny doma zhromaždené okolo televízie alebo ako sledujú online 
vysielanie generálnej konferencie. Všímaví otec a mama mi poslali kópiu fotky, ktorú urobili 
počas vysielania konferencie. Všimli si reakciu svojho 18 mesačného syna, ktorý spoznal črty 
a hlas rečníka. Dieťa začalo posielať pusinky televízoru. Chcel prísť bližšie. Tak si ho jeho 
pozorná staršia sestra rýchlo vzala na plecia a priniesla ho bližšie. Tu je tá fotografia.

Áno, na obrazovke som ja a tieto deti sú moje vnúčatá. O niekoľko rokov bude z tohto 
chlapca starší, obdarovaný v chráme a pripravený na misiu. Neskôr bude spečatený s večnou 
spoločníčkou, ktorú si vyvolí. Viete si ho jedného dňa predstaviť ako manžela a otca, so 
svojimi vlastnými deťmi? A jedného dňa povie zbohom svojim starým rodičom s bezpečným 
vedomím, že smrť je súčasť života.

Je to pravda. Žijeme, aby sme zomreli a zomierame, aby sme opäť žili. Z večnej perspektívy 
je predčasnou smrťou len smrť toho, kto nie je pripravený stretnúť sa s Bohom.

Ako apoštoli a proroci nemáme obavy len o naše deti a vnúčatá, ale rovnako aj o vás a o 
každé Božie dieťa. Všetko to, čo sa stane v budúcnosti každému svätému dieťaťu Božiemu, je 
formované jeho či jej rodičmi, rodinou, priateľmi a učiteľmi. Takto sa naša terajšia viera 
stáva súčasťou neskoršej viery našich potomkov.

Každý jednotlivec si buduje svoju vlastnú cestu v neustále sa meniacom svete – vo svete 
protichodných ideológií. Sily zla budú vždy v opozícii k silám dobra. Satan sa neustále snaží 
na nás vplývať, aby sme nasledovali jeho cestu a aby nás učinil takými nešťastnými, ako je 
on.1 A vždy tu budú prítomné bežné nebezpečenstvá života ako choroba, úraz a nehoda.

Žijeme v období zmätku. Zemetrasenia a cunami spôsobujú pustošenie, vlády kolabujú, 
hospodárske krízy sú vážne, na rodiny sa útočí a miera rozvodovosti rastie. Máme veľký 
dôvod na obavy. Ale nesmieme dopustiť, aby náš strach vytlačil našu vieru. Môžeme proti 
tomuto strachu bojovať našou vierou.

Začnite so svojimi deťmi. Vy, rodičia, máte priamu zodpovednosť posilňovať ich vieru. Nech 
cítia vašu vieru, dokonca aj keď na vás doľahnú bolestivé skúšky. Nech je vaša viera 
sústredená na nášho milujúceho Nebeského Otca a Jeho Milovaného Syna, Pána Ježiša Krista.
Učte takejto viere s hlbokým presvedčením. Učte každého vzácneho chlapca a každé vzácne 
dievča, že sú deťmi Božími, stvorenými na Jeho obraz, s posvätným účelom a potenciálom.
Každé z nich sa narodilo s výzvami, ktoré treba prekonať a s vierou, ktorú treba rozvíjať.2



Učte ich viere v Boží plán spásy. Učte ich, že naše putovanie v smrteľnosti je dobou skúšky, 
dobou vyskúšania a testovania, aby sa videlo, či budeme činiť čokoľvek, čo nám Pán prikáže 
činiť.3

Učte ich viere dodržiavať všetky Božie prikázania, aby vedeli, že sú dané, aby požehnali Jeho 
deti a priniesli im radosť.4 Varujte ich, že narazia na ľudí, ktorí si vyberú, ktoré prikázania 
budú dodržiavať a ostatné, ktoré sa rozhodli porušiť, budú ignorovať. Toto ja nazývam 
bufetovým stolom poslušnosti. Tento zvyk vyberania si a rozhodovania sa nebude fungovať.
Bude viesť do nešťastia. Človek, ktorý sa pripravuje na stretnutie s Bohom dodržiava všetky
Jeho prikázania. Poslušnosť Jeho prikázaniam si vyžaduje vieru a ich dodržiavanie túto vieru 
posilní.

Poslušnosť umožní, aby Božie požehnania plynuli bez prekážok. On požehná Svoje poslušné 
deti slobodou od poroby a nešťastia. A požehná im ďalším svetlom. Napríklad, keď človek 
dodržiava Slovo múdrosti, vie, že poslušnosť mu neprinesie iba slobodu od závislosti, ale tiež 
mu pridá požehnania múdrosti a pokladov poznania.5

Učte ich viere poznať, že poslušnosť prikázaní Božích im poskytne fyzickú i duchovnú 
ochranu. A pamätajte, Boží svätí anjeli sú tu vždy na to, aby nám pomohli. Pán vyhlásil toto:
Pôjdem pred vašou tvárou. Budem po vašej pravici a po vašej ľavici a Duch Môj bude v srdci 
vašom a anjeli Moji okolo vás, aby vás podopierali.6 Aký to prísľub! Keď sme verní, On a 
Jeho anjeli nám pomôžu.

Neochvejná viera je posilňovaná modlitbou. Vaše úprimné žiadosti sú pre Neho dôležité.
Premýšľajte nad mocnými a zanietenými modlitbami proroka Josepha Smitha počas tých 
strašných dní jeho väznenia v žalári v Liberty. Pán odpovedal tým, že zmenil prorokove 
vyhliadky. Povedal mu, že všetky tieto veci mu dajú skúsenosti a budú pre jeho dobro.7

Ak sa modlíme s večnou perspektívou, nemusíme si lámať hlavu tým, či sú naše slzavé a 
úprimné žiadosti vypočuté. V 98 oddiele Náuk a zmlúv je zaznamenaný tento prísľub od 
Pána, kde hovorí Josephovi, že jeho modlitby vstupujú do Pánových uší a sú zaznamenané s 
touto pečaťou a svedectvom -- že Pán prisahal a nariadil, aby boli uznané.

Pán mu dal prísľub, s nemennou zmluvou, že bude vyplnený; a že všetky veci, ktoré ho trápia 
budú spolu pracovať pre jeho dobro a pre slávu Pánovho mena.8

Pán si vybral Svoje najsilnejšie slová, aby nás upokojil! Pečať! Svedectvo! Prísaha!
Nariadenie! Nemenná zmluva! Bratia a sestry, verte Mu! Boh bude venovať pozornosť vašim 
úprimným a srdečným modlitbám a vaša viera bude posilnená.

Na to, aby sme rozvíjali trvalú vieru a trvalý záväzok je nevyhnutné, aby sme boli platiteľmi 
plného desiatku. Spočiatku si to vyžaduje vieru v desiatok. Potom platiteľ desiatkov rozvíja 
viac viery až k tomu bodu, že sa platenie desiatkov stáva vzácnou výsadou. Desiatok je 
pradávny Boží zákon.9 Pán sľúbil tým, ktorí budú verne platiť desiatok, že im „[otvorím] ... 
okná nebies a [vylejem] ... na vás až nadbytok požehnania“10. A nielen to, desiatky uchovajú 
vaše meno zapísané medzi ľudom Božím a ochránia vás v deň odplaty a žiaru11.

Prečo potrebujeme takú odolnú vieru? Pretože sú pred nami ťažké dni. Byť verným Svätým 
neskorších dní bude v budúcnosti len zriedkakedy ľahké či obľúbené. Každý z nás bude 
skúšaný. Apoštol Pavol varoval, že v neskorších dňoch tí, ktorí usilovne nasledujú Pána 



„budú prenasledovaní“12. Oné veľké prenasledovanie vás môže buď zdrviť do tichej 
ochabnutosti, alebo vás motivovať, aby ste boli príkladnejšími a odvážnejšími vo svojom 
každodennom živote.

To, ako sa vyrovnáte so životnými skúškami je súčasťou rozvoja vašej viery. Keď si 
pamätáte, že máte božskú povahu, dedičstvo nesmiernej hodnoty, prichádza posilnenie. Pán 
pripomína vám, vašim deťom a vašim vnúčatám, že ste zákonnými dedičmi, že ste boli 
ponechaní v nebesiach, aby ste sa narodili v tejto konkrétnej dobe, aby ste rástli a stali sa 
„držiteľmi koruhvy“ a ľuďom zmluvy. Keď kráčate po Pánovej ceste spravodlivosti, budete 
požehnaní Jeho neustálou dobrotivosťou a budete svetlom a spasiteľom pre Jeho ľud.13

Pre každého z vás, bratia a sestry, sú dostupné požehnania získané skrze moc svätého 
kňazstva Melchisedekovho. Tieto požehnania môžu zmeniť vaše životné okolnosti v takých 
oblastiach ako zdravie, spoločenstvo Ducha Svätého, osobné vzťahy a príležitosti v 
budúcnosti. Moc a právomoc tohto kňazstva drží kľúče od všetkých duchovných požehnaní 
Cirkvi.14 A to, čo stojí najviac za povšimnutie, Pán prehlásil, že On podporí tieto požehnania, 
podľa Svojej vôle.15

Najväčšie zo všetkých požehnaní kňazstva sú udelené v Pánových svätých chrámoch.
Oddanosť zmluvám, ktoré tam uzatvoríte, vám spolu s vašou rodinou dá oprávnenie na 
požehnanie večného života.16

Svoju odmenu nedostanete len po smrti. Mnohé požehnania budú vaše už v tomto živote, 
medzi svojimi deťmi a vnúčatami. Vy, verní Svätí, nemusíte bojovať v životných zápasoch 
sami. Premýšľajte nad tým! Pán prehlásil: „Ja sa budem prieť s tými, ktorí sa s tebou prú, a 
tvojich synov ja vyslobodím.”17 Neskôr prišiel tento prísľub Jeho vernému ľudu, že bude 
bojovať v ich bojoch a v bojoch ich detí, a detí ich detí, až do tretieho a štvrtého pokolenia.18

Náš milovaný prezident Thomas S. Monson nám dal svoje prorocké svedectvo. Povedal: 
„Vydávam vám svedectvo, že nám sľúbené požehnania sú nepredstaviteľné. Aj keď sa 
zbiehajú temné mračná, aj keď padá na náš dážď, naše poznanie evanjelia, naša láska 
k Nebeskému Otcovi a k nášmu Spasiteľovi nám dodá útechu a podporí nás, a prinesie nám 
do sŕdc radosť, ak kráčame vzpriamene a dodržiavame prikázania.“

Prezident Monson pokračoval: „Moji milovaní bratia a sestry, nebojte sa. Buďte dobrej mysle.
Budúcnosť je tak jasná ako vaša viera.“19

K mocnému vyhláseniu prezidenta Monsona pridávam svoje vlastné. Svedčím, že Boh je náš 
Otec. Ježiš je Kristus. Jeho Cirkev bola znovuzriadená na zemi. Jeho pravdy, zmluvy a obrady 
nás oprávňujú, aby sme prekonali strach a čelili budúcnosti s vierou! O tom svedčím 
v posvätnom mene Ježiša Krista, amen.

Poznámky:
1. Pozri 2. Nefi 2:27.
2. Peter učil túto ideu, keď vyjadril nádej, že môžeme mať „účasť na božskej prirodzenosti a [ujsť] porušeniu, 
ktoré je vo svete pre žiadostivosť“ (2. Petra 1:4).
3. Pozri Abrahám 3:25.
4. Pozri 2. Nefi 2:25.
5. Pozri NaZ 89:19; pozri tiež Izaiáš 45:3.
6. Pozri NaZ 84:88.



7. Pozri NaZ 122:7. Ďalší príklad zmeny vyhliadok je zaznamenaný v Žalmoch: „Chráň moju dušu, … spas 
svojho sluhu, ktorý dúfa v Teba!. Zmiluj sa nado mnou, Pane, lebo neprestajne volám k Tebe. … Ďakovať Ti 
budem celým srdcom, Pane môj, a oslavovať Tvoje meno naveky“ (Žalmy 86:2 – 3, 12).
8. Pozri NaZ 98:2 – 3.
9. O desiatkoch sa hovorí v ôsmych knihách Starého zákona: Genesis, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, 2. 
Kronická, Nehemiáš, Ámos a Malachiáš.
10. Malachiáš 3:10.
11. Pozri NaZ 85:3.
12. 2. Timoteovi 3:12.
13. Pozri NaZ 86:8 – 11.
14. Pozri NaZ 107:18.
15. Pozri NaZ 132:47, 59.
16. Pozri Abrahám 2:11.
17. Izaiáš 49:25; pozri tiež NaZ 105:14.
18. Pozri NaZ 98:37.
19. Thomas S. Monson, „Buďte dobrej mysle“, Generálna konferencia apríl 2009.


