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Dnes večer sa prihováram hlavne tým, ktorí majú 12 až 25 rokov a sú držiteľmi Božieho 
kňazstva. Často na vás myslíme a modlíme sa za vás. Už som raz rozprával príbeh o našom 
štvorročnom vnukovi, ktorý silno strčil do svojho brata. Moja manželka Kathy najprv utešila 
plačúce dieťa, a potom sa otočila k tomu štvorročnému chlapcovi a spýtala sa: „Prečo si strčil 
svojho malého brata?“ On sa pozrel na svoju starkú a povedal: „Babi, je mi to ľúto. Stratil 
som svoj prsteň s nadpisom Zvoľ si správne a teraz sa neviem správne rozhodnúť.“ Vieme, že 
sa usilovne snažíte o to, aby ste sa správne rozhodovali. Máme vás veľmi radi.

Zamýšľali ste sa nad tým, prečo by ste boli poslaní na túto zem v tomto konkrétnom čase?
Nenarodili ste sa v čase Adama a Evy alebo v časoch egyptských faraónov či počas Dynastie 
Ming. Prišli ste na zem v tomto čase, dvadsať storočí neskôr po prvom príchode Krista. Božie 
kňazstvo je znovuzriadené na zemi a Pán vzal do Svojich rúk prípravu sveta na Svoj slávny 
návrat. Toto sú dni veľkej príležitosti a dôležitých zodpovedností. Toto sú vaše dni.

Vašim krstom ste vyznali vašu vieru v Ježiša Krista. Vašim vysvätením do kňazstva sa vaše 
talenty a duchovné schopnosti zväčšili. Jedna z vašich dôležitých zodpovedností je, aby ste 
pomáhali pripraviť svet na Spasiteľov druhý príchod.

Pán ustanovil proroka, a to prezidenta Thomasa S. Monsona, aby riadil prácu Jeho kňazstva.
Prezident Monson vám povedal: „Pán potrebuje misionárov.“1 „Každý hodný a schopný 
mladý muž by sa mal pripraviť, aby slúžil na misii. Misionárska služba je povinnosťou 
kňazstva – povinnosťou, ktorú Pán očakáva od nás, ktorým bolo tak veľa dané.“2

Misionárska služba si vyžaduje obetavosť. Vždy bude niečo, čo opustíte, keď odpoviete na 
volanie proroka k službe.

Tí z vás, ktorí sledujú ragby vedia, že tím New Zealand All Blacks, tím sa tak volá pre farbu 
svojich dresov, je najoslavovanejší ragby tím na svete.3 Na prirovnanie, keď vás vyberú do 
tímu „All Blacks“ na Novom Zélande, je to ako keby ste hrali futbal v tíme Superbowlu alebo 
vo futbalovom tíme World Cupu.

V roku 1961 bol 18-ročný Sidney Going vychádzajúcou hviezdou v novozélandskom ragby.
Mnohí si mysleli, že vďaka jeho vynikajúcim schopnostiam bude na ďalší rok vybraný do 
národného ragbyového mužstva „All Blacks“.

Vo veku devätnásť rokov, v tomto kritickom čase jeho stúpajúcej ragbyovej kariéry, Sid 
vyhlásil, že zanechá ragby, aby mohol slúžiť na misii. Niektorí povedali, že mu „šibe“. Iní ho 
nazvali „hlupákom“.4 Oponovali tým, že takáto príležitosť v ragby už asi nikdy znovu 
nepríde.

Pre Sida to však nebolo o tom, čo opúšťa, ale o príležitosti a povinnosti, ktoré boli pred ním.
Mal povinnosť pochádzajúcu z jeho kňazstva, aby ponúkol dva roky zo svojho života na to, že 
bude hovoriť o skutočnosti Pána Ježiša Krista a o Jeho znovuzriadenom evanjeliu. Nič –
dokonca ani šanca zahrať si v národnom tíme so všetkou slávou, ktorú by to prinieslo – ho 
nemohlo odradiť od tejto povinnosti.5



Bol povolaný Božím prorokom, aby slúžil v Západokanadskej misii. Tento mesiac to bude 
štyridsaťosem rokov, odkedy Starší Sidney Going opustil Nový Zéland, aby slúžil ako 
misionár pre Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní.

Sid mi porozprával o skúsenosti, ktorú mal počas svojej misie. Bol večer a on a jeho 
spoločník sa práve vracali domov do svojho bytu. Rozhodli sa, že navštívia ešte jednu rodinu.
Otec ich vpustil dnu. Starší Going a jeho spoločník svedčili o Spasiteľovi. Rodina prijala 
Knihu Mormonovu. Otec čítal celú noc. Počas nasledujúceho týždňa a pol si prečítal celú 
Knihu Mormonovu, Náuku a zmluvy a Drahocennú perlu. Počas nasledujúceho týždňa a pol 
si otec prečítal Knihu Mormonovu, Náuku a zmluvy a Drahocennú perlu. O niekoľko týždňov 
neskôr sa táto rodina dala pokrstiť.6

Misia namiesto miesta v novozélandskom tíme All Blacks? Sid odpovedal takto: „Požehnanie 
z toho, [keď privádzate druhých] k evanjeliu ďaleko presahuje čokoľvek, čo môžete kedy 
obetovať.“7

Možno rozmýšľate nad tým, čo sa stalo so Sidom Goingom po jeho misii. Tým 
najdôležitejším bolo: večné manželstvo s jeho láskou Colleen, päť vznešených detí a 
generácia vnúčat. Žije svoje život spoliehajúc sa na Otca na nebesiach, dodržiavajúc 
prikázania a slúžiac iným.

A čo ragby? Sid Going sa po svojej misii stal jedným z najvýznajmenších záložníkov 
v histórii mužstva All Blacks. Hral 11 sezón a po mnoho rokov bol kapitánom mužstva.8

Aký dobrý bol Sid Going? Bol taký dobrý, že sa termíny tréningov a zápasov menili kvôli 
tomu, že on nechcel hrať v nedeľu.9 Sid bol taký dobrý, že anglická kráľovná uznala jeho 
prínos do ragby.10 Bol taký dobrý, že o ňom bola napísané kniha „Super Sid“.

Čo by sa stalo, keby tieto ocenenia Sid po misii nedostal? Jedným z úžasných zázrakov 
misionárskej služby v tejto Cirkvi je, že Sid Going a tisícky iných, ktorí sú mu podobní sa 
nepýtali: „Čo dostanem za službu na misii?“ Ale radšej: „Čo môžem dať?“

Vaša misia bude posvätnou príležitosťou k tomu, aby ste priviedli iných ku Kristovi 
a pomohli s prípravou na Spasiteľov druhý príchod.

Pán už dlho hovorí o potrebných prípravách na Jeho druhý príchod. Enoch povedal, že Pán 
pošle spravodlivosť z nebies a pravdu na zem,... a že dá, aby spravodlivosť a pravda zaplavili 
zem ako povodeň, aby si zhromaždil svojich vyvolených zo všetkých končín zeme.11 Prorok 
Daniel prorokoval o tom, že v neskorších dňoch sa evanjelium bude valiť do všetkých končín 
sveta ako „kameň, [ktorý sa] bez zásahu ruky odlomil z vrchu“12. Nefi hovoril o Cirkvi 
v neskorších dňoch ako o malej počtom, ale rozloženej po celej tvári zeme.13 Pán nás v tejto 
dispenzácii povolal k tomu, aby sme priniesli zhromaždenie Jeho vyvolených zo všetkých 
končín zeme.14 Moji mladí bratia, vaša misia je veľkou príležitosťou a zodpovednosťou a je 
dôležitou pre toto prisľúbené zhromaždenie a je spojená s vašim večným osudom.

Od počiatočných dní znovuzriadenia brali Bratia veľmi vážne svoju povinnosť hlásať 
evanjelium. V roku 1837, iba sedem rokov po zorganizovaní Cirkvi a v čase veľkej chudoby 
a prenasledovania, boli misionári poslaní hlásať evanjelium do Anglicka. O niekoľko rokov 
neskôr hlásali misionári evanjelium na takých rozmanitých miestach ako sú Rakúsko, 
Francúszka Polynézia, India, Barbados, Čile a Čína.15



Pán požehnal ich prácu a Cirkev sa začala zakladať všade po svete. Toto zhromaždenie sa 
prekladá do 92 jazykov. Sme vďační za 52 225 misionárov na plný úväzok, ktorí slúžia vo 
viac ako 150 krajinách.16 Neexistuje miesto pod slnkom, kde by sa nenachádzali spravodliví 
misionári svedčiaci o Spasiteľovi. Zamyslite sa nad duchovnou mocou 52 tisíc misionárov, 
obdarovaných Duchom Pána, ktorí smelo vyhlasujú, že neexistuje žiadne meno alebo žiadny 
spôsob, ktorým prichádza spasenie, iba v Kristovi a skrze Neho.17 Vyjadrujeme vďaku 
desiatkam tisícom vrátených misionárov, ktorí dali zo seba to najlepšie a stále tak robia. Svet 
sa pripravuje na Spasiteľov druhý príchod vo veľkej miere vďaka Pánovej práci skrze Jeho 
misionárov.

Misionárska služba je duchovnou prácou. Je potrebné, aby sme boli hodní a pripravení.
Prezident Monson povedal: „Mladí muži, varujem vás, že sa máte pripraviť na misionársku 
službu. Udržujte sa čistými a hodnými na to, aby ste mohli zastupovať Pána.“18 Počas rokov 
pred vašou misiou, majte, prosím, na mysli posvätnú úlohu, ktorá pred vami leží. Vaše činy 
pred vašou misiou veľmi ovplyvnia kňazskú moc, ktorú si so sebou na misiu prinesiete. Dobre 
sa pripravte.

Prezident Monson hovoril o tom, aby sa „každý hodný a schopný mladý muž [pripravil] na 
službu na misii“19. Niekedy nebude môcť niekto slúžiť zo zdravotných či iných dôvodov. O 
vašej schopnosti slúžiť sa dozviete, keď sa porozprávate so svojimi rodičmi a s biskupom. Ak 
ste v takejto situácii, prosím, necíťte sa menej dôležití v tejto vznešenej úlohe. Pán je veľmi 
štedrý voči všetkým tým, ktorí Ho milujú a On vám otvorí dvere.

Niektorí z vás si možno myslíte, že ste príliš starí na službu. Môj kamarát z Číny spoznal 
Cirkev v Kambodži, keď mal zhruba 25 rokov. Premýšľal nad tým, či by mal uvažovať 
o službe na misii. Po modlitbách a po rozhovore s biskupom bol povolaný do New York City 
a vynikajúco tam slúžil. Ak máte starosti pre váš vek, modlite sa a porozprávajte sa 
s biskupom. On vás povedie.

Päťdesiat percent zo všetkých misionárov slúži vo svojej rodnej krajine. Je to tak správne. Pán 
sľúbil, že v posledných dňoch bude každá osoba počúvať plnosť evanjelia vo svojej rodnej 
reči a jazyku.20 Budete povolaní mocou proroctva a budete slúžiť tam, kde ste najviac 
potrební.

Rád sa stretávam s misionármi po celom svete. Viete koho som stretol nedávno, keď som 
navštívil austrálsku misiu Sydney? Staršieho Sidneyho Goinga – novozélandskú ragbyovú 
legendu. Teraz vo veku šesťdesiatich siedmych rokov je znovu misionárom, ale teraz si mohol 
sám vybrať svojho spoločníka: sestru Colleen Goingovú. Povedal mi o rodine, ktorú mohli 
učiť. Rodičia boli členmi, ale boli v Cirkvi veľmi veľa rokov neaktívni. Starší Going a sestra 
Goingová pomohli znovu zapáliť rodinnú vieru. Starší Going mi povedal o moci, ktorú cítil, 
keď stál pri krstiteľnici vedľa otca tejto rodiny, keď najstarší zo synov, ktorý teraz drží 
kňazstvo, pokrstil svojho mladšieho brata a sestru. Vyjadril radosť z toho, že mohol vidieť 
zjednotenú rodinu, ktorá sa spoločne snaží o život na večnosti.21

Prvé predsedníctvo sa k vám prihováralo takto: „Vy ste vybraným [duchom], ktorý prišiel 
sem v tento deň, keď sú zodpovednosti a príležitosti a takisto aj pokušenia 
najväčšie...Modlíme sa za každého z vás..., [aby] ste mohli urobiť tú veľkú prácu, ktorá leží 
pred vami... aby ste boli hodní a ochotní vykonávať zodpovednosti týkajúce sa budovania 
kráľovstva Božieho a pripraviť svet na Spasiteľov druhý príchod.“22



Mám rád obraz Spasiteľovho druhého príchodu od Harryho Andersena. Pripomína mi, že 
príde v majestátnosti a moci. Na zemi a na nebi sa udejú úžasné udalosti.23

Tí, ktorí čakajú na Spasiteľov príchod „[Ho] budú hľadať“. A On sľúbil: „Prídem!“
Spravodliví Ho uvidia v oblakoch na nebi so všetkými svätými anjelmi, odetého mocou a 
veľkou slávou.24 Anjel zatrúbi na trúbe... a svätí [zo všetkých končín zeme25]... budú vzatí, 
aby Ho stretli26. Tí, ktorí spia, myslí sa tým, tí hodní svätí, ktorí budú vtedy mŕtvi, vyjdu 
vpred, aby Ho stretli.27

Písma hovoria, že Pán položí Svoju nohu na horu.28 Bude hovoriť a končiny zeme to budú 
počuť.29

Moji mladí bratia v kňazstve, svedčím o majestátnosti tejto nádhernej udalosti ale najmä 
o tom, že sa určite stane. Spasiteľ žije. Vráti sa na zem. A či už budeme na tejto strane závoja 
alebo na tej druhej, budeme sa tešiť z Jeho príchodu a ďakovať Pánovi za to, že nás poslal 
sem na zem v tomto čase, aby sme naplnili našu posvätnú povinnosť a pomohli pripraviť svet 
na Jeho návrat. V mene Ježiša Krista, amen.
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