
Váš potenciál, vaša výsada
Prezident Dieter F. Uchtdorf
Druhý radca v Prvom predsedníctve

Bol raz jeden muž, ktorého životným snom bolo nalodiť sa na výletnú loď a brázdiť 
Stredozemné more. Sníval o tom ako chodí po uliciach Ríma, Atén a Istanbulu. Šetril si každú 
penny, dokiaľ nemal dosť na palubný lístok. Pretože mal peňazí len tak-tak, vzal si so sebou 
jeden kufor navyše naplnený konzervami fazule, škatuľami krekerov a vrecká limonády 
v prášku, a na tomto žil každý deň.

Ako rád by sa zapojil do mnohých aktivít, ktoré sa na lodi ponúkali – cvičenie v posilňovni, 
hranie minigolfu a plávanie v bazéne. Závidel tým, ktorí chodili na filmy a kultúrne podujatia.
A ach, ako veľmi si želal len ochutnať oné úžasné jedlo, ktoré videl na lodi – každučké sa 
zdalo byť hotovou hostinou! Ale oný muž chcel minúť len málo peňazí, tak sa nezapojil do 
žiadnej takejto akcie. Mohol vidieť mestá, ktoré chcel navštíviť, ale po väčšinu plavby zostal 
vo svojej kajute a jedol iba svoje skromné jedlo.

Posledného dňa na lodi sa ho člen posádky opýtal, ktorého z rozlúčkových večierkov by sa 
chcel zúčastniť. Vtedy sa muž dozvedel, že nielen rozlúčkový večierok, ale skoro všetko na 
palube lode – jedlo, zábava a všetky aktivity – boli zahrnuté v cene jeho lístka. Príliš neskoro 
si uvedomil, že žil ďaleko od svojich výsad.

Z tohto podobenstva vyvstáva otázka: Žijeme my ako držitelia kňazstva pod úrovňou našich 
výsad čo sa týka onej posvätnej moci, darov a požehnaní, ktoré sú našou príležitosťou 
a právom nositeľov kňazstva Božieho?

Sláva a majestátnosť kňazstva

Všetci vieme, že kňazstvo je oveľa viac ako len meno či titul. Prorok Joseph učil, že 
„kňazstvo je večnou zásadou a existuje s Bohom od večnosti ... do večnosti, bez počiatku dní 
či koncov rokov“1. Drží dokonca kľúč poznania Boha.2 V skutočnosti, práve skrze kňazstvo 
sa prejavuje moc božskosti.3

Požehnania kňazstva presahujú našu schopnosť chápania. Verní držitelia Melchisedekovho 
kňazstva sa stanú vyvolenými Boha4. Sú posvätení Duchom k obnoveniu tela svojho5 a môžu 
napokon môžu obdržať všetko, čo Otec má6. Toto je možno ťažké pochopiť, ale je to 
prekrásne a svedčím, že je to pravda.

Skutočnosť, že by náš Nebeský Otec zveril takúto moc a zodpovednosť človeku, je dôkazom 
Jeho veľkej lásky k nám a je predzvesťou nášho potenciálu ako synov Božích po smrti.

Predsa len, veľmi často naše činy naznačujú, že žijeme hlboko pod úrovňou tohto potenciálu.
Keď sa nás pýtajú na kňazstvo, mnohí z nás môžu odrecitovať správnu definíciu, ale v našich 
každodenných životoch je len malý náznak toho, že naše porozumenie siaha za onú úroveň 
nacvičeného textu.

Bratia, čelíme výberu. Môžeme byť spokojní a znížiť skúsenosť nositeľov kňazstva 
a uspokojiť sa so skúsenosťami ďaleko pod hranicou našich výsad. Alebo sa môžeme 
podieľať na hojnej hostine duchovných príležitostí a univerzálnych kňazských požehnaní.



Čo môžeme robiť, aby sme dosiahli náš potenciál?

Slová napísané v písmach a vyrieknuté na generálnej konferencii sú na to, aby sme ich 
„pripodobňovali samým sebe“7 a nie iba na čítanie či počúvanie8. Veľmi často sa 
zúčastňujeme stretnutí a prikyvujeme hlavou; dokonca sa aj vševediaco pousmejeme 
a súhlasíme. Poznamenáme si nejaké hlavné body a možno si povieme: „To je niečo čo 
budem robiť.“ Ale niekde medzi počutím, zapísaním si pripomienky do nášho smartfónu 
a skutočným činom naše „budem robiť“ zmení status a pretočí sa vždy na pozíciu „neskôr“.
Bratia, uistime sa, že naše „budem robiť“ sa pretočili do pozície „teraz“!

Keď čítate písma a počúvate slová prorokov celým svojím srdcom a mysľou, Pán vám povie 
ako žiť tak, aby ste dostáli vašich výsad kňazstva. Nenechajte deň prejsť bez toho, aby ste 
neurobili niečo, k čomu vás nabáda Duch.

Po prvé: Prečítajte si užívateľskú príručku

Ak by ste vlastnili ten najpokrokovejší a najdrahší počítač, ťažko by ste ho používali len ako 
ozdobu pracovného stola. Počítač môže vyzerať pôsobivo. Môže mať veľký potenciál. Ale iba 
vtedy, keď si preštudujete užívateľskú príručku, naučíte sa ako používať softvér a zapojíte ho 
elektrickej siete môžete mať prístup k jeho plnému potenciálu.

Sväté kňazstvo Božie má tiež užívateľskú príručku. Zaviažme sa, že budeme čítať písma 
a príručky s väčším zámerom a sústredením. Začnime čítať oddiele dvadsať, osemdesiatštyri, 
stosedem a stodvadsaťjeden v Náuke a zmluvách. Čím viac študujeme zámer, potenciál 
a praktické využitie kňazstva, tým viac budete ohromení jeho mocou a Duch nás bude učiť 
ako mať prístup a ako používať túto moc, aby ste požehnali naše rodiny, komunity a Cirkev.

Ako ľudia oprávnene prikladáme najvyššiu prioritu svetskému vzdelávaniu a rozvoju 
v zamestnaní. Chceme a musíme excelovať vo vzdelaní a v zručnosti. Chválim vás za ta, že sa 
usilovne snažíte získať vzdelanie a stať sa expertom na vašom poli pôsobnosti. Vyzývam vás, 
aby ste tiež sa stali expertmi na náuky evanjelia – obzvlášť náuku kňazstva.

Žijeme v dobe, kedy sú písma a slová súčasných prorokov ľahšie prístupné ako 
v ktorejkoľvek inej dobe v histórii sveta. Avšak, je našou výsadou, povinnosťou a našou 
zodpovednosťou napriahnuť sa a uchopiť ich učenia. Zásady a náuky evanjelia sú božské 
a nadpozemské. Čím viac študujeme onú náuku a potenciál a aplikujeme praktický zmysel 
kňazstva, tým viac sa naše duše rozšíria, zväčší sa naše porozumenie a budeme vidieť, čo má 
Pán pre nás pripravené.

Po druhé: Vyhľadávajte zjavenia Ducha

Neochvejné svedectvo o Ježišovi Kristovi a Jeho znovuzriadenom evanjeliu, si vyžaduje viac 
ako poznanie – vyžaduje si to osobné zjavenie, potvrdené skrze poctivé a horlivé využívanie 
zásad evanjelia. Prorok Joseph Smith vysvetlil, že kňazstvo je „cesta, skrze ktorú Všemohúci 
začal zjavovať Svoju slávu od počiatku stvorenia tejto zeme a skrze ktorú pokračoval vo 
Svojom zjavovaní sa deťom ľudským do dnešnej doby“9.

Ak nehľadáme spôsob, akým využiť túto cestu zjavenia, žijeme hlboko pod výsadami nášho 
kňazstva. Napríklad sme tými, ktorí veria, ale nevedia že veria. Obdržali mnoho odpovedí 



prostredníctvom tichého a jemného hlasu po dlhý čas, ale pretože sa táto inšpirácia zdala 
tichou a bezvýznamnou, neuvedomujú si, čo to vlastne je. Výsledkom je, že dovolia 
pochybnostiam, aby ich zdržiavali od naplnenia ich potenciálu držiteľov kňazstva.

Zjavenie a svedectvo nie vždy prichádzajú so zdrvujúcou silou. Pre mnohých svedectvo 
prichádza pomaly – krok za krokom. Občas prichádza tak postupne, že je ťažké si spomenúť 
na presný moment, kedy naozaj vieme, že evanjelium je pravdivé. Pán nám dáva riadok za 
riadkom, predpis za predpisom, tu trochu a tam trochu10.

Istým spôsobom je naše svedectvo ako snehová guľa, ktorá rastie s každým otočením sa.
Začíname s malým množstvom svetla – dokonca ak je to len túžba veriť. Postupne sa svetlo 
primkýna k svetlu11 a ten kto prijíma svetlo a zostáva v Bohu, prijíma viac svetla; a to svetlo 
je jasnejšie a jasnejšie, až príde dokonalý deň12, keď v príhodnom čase obdžíme jeho plnosť13.

Premýšľajte aká úžasná vec je dosiahnuť za pozemské obmedzenia, mať oči nášho 
porozumenia otvorené a obdržať svetlo a poznanie z celestiálnych zdrojov! Je našou výsadou 
a príležitosťou ako nositeľov kňazstva vyhľadávať zjavenie a učiť sa poznať pravdu sami pre 
seba skrze uisťujúce svedectvo Ducha Svätého.

Poďme svedomito vyhľadávať svetlo osobnej inšpirácie. Poprosme Pána, aby obdaroval naše 
mysle a duše iskrou viery, ktorá nám umožní obdržať a rozpoznať božskú službu Ducha 
Svätého pri konkrétnych situáciách, výzvach a kňazských povinnostiach.

Po tretie: Nájdite radosť v kňazskej službe

Počas svojej kariéry pilota aerolínií som mal príležitosť byť preverovacím a školiacim 
kapitánom. Súčasťou tejto práce bol tréning a test skúsených pilotov, aby sa zaistilo, aby mali 
nevyhnutné poznanie a zručnosti, aby bezpečne a výkonne ovládali tieto monumentálne veľké 
lietadlá.

Zistil som, že ešte sú piloti, ktorí dokonca po mnohých rokoch profesionálneho lietania nikdy 
nestratili radosť zo stúpania do atmosféry, keď „vykĺznu z pevných pút zeme a tancujú 
a veselia sa na striebristých krídlach“14. Milovali zvuk prúdiaceho vzduchu, rachot silných 
motorov, pocit, že ste „jedno s vetrom a jedno s tmavou oblohou a hviezdami nad hlavou“15.
Ich entuziazmus bol nákazlivý.

Bolo tam zopár takých, u ktorých sa zdalo, že len tak-tak prežívajú. Boli majstrami 
v systémoch a ovládaní oných lietadiel, ale niekde po ceste stratili radosť z lietania „nikdy 
neboli škovránkom či dokonca letiacim orlom“16. Stratili svoj pocit úžasu nad žiariacim 
slnkom a nad krásami Božieho stvorenia pri tom ako križovali oceány a kontinenty. Ak splnili 
oficiálne požiadavky, uznal som ich hodnými, ale v rovnakom čase som ich ľutoval.

Možno si budete chcieť položiť otázku, či je aké také prežívanie ako nositeľa kňazstva –
robiac, čo je treba bez pocitu šťastia to, čo je vám blízke. To, že sme držiteľmi kňazstva nám 
dáva obrovské príležitosti, aby sme cítili radosť, ktorú vyjadril Ammón: Takže nemáme my 
veľký dôvod radovať sa? ... my sme boli pri konaní tohto veľkého a podivuhodného diela 
nástrojmi v rukách [Pána]. Takže, jasajme ... v Pánovi; áno, budeme sa radovať.17

Bratia, naše vierovyznanie je tým radostným! My sme najviac požehnaní tým, že sme 
nositeľmi kňazstva Božieho! V knihe Žalmov čítame: „Blahoslavený ľud, čo pozná plesanie, 



ó Hospodine. Kráčajú v svetle Tvojej tváre.“18 Môžeme zakúsiť väčšie šťastie, ak si ho 
budeme hľadať.

Veľmi často zlyhávame pri zakúšaní blaha, ktoré prichádza z každodennej praktickej kňazskej 
službe. Z času na čas poverenie pociťujeme ako bremeno. Bratia, poďme prejsť životom bez 
toho, aby sme neboli označovaní slovami ako tieto: vyčerpaný, znepokojený a bedákajúci. Ak 
žijeme pod úrovňou našich výsad, dovoľujeme, aby nás svetské kotvy zdržiavali od hojnosti 
radosti, ktorá prichádza z vernej a zasvätenej služby, obzvlášť medzi stenami vášho domova.
Ak žijeme pod úrovňou našich výsad, zlyhávame pri zapojení sa do hostiny šťastia, pokoja 
a radosti, ktorú Boh poskytuje tak štedro verným kňazským služobníkom.

Mladí muži, ak sa vám skorý príchod na zhromaždenie, aby ste pripravili sviatosť zdá skôr 
ako utrpenie, než ako požehnanie, vyzývam vás, aby ste premýšľali nad tým, čo tento 
posvätný obrad znamená pre člena vášho zboru, ktorý mal napríklad ťažký týždeň. Bratia, ak 
sa vám vaša snaha o domáce učenie zdá byť neefektívna, vyzývam vás, pozerajte sa na to 
očami viery, čo návšteva Pánovho služobníka urobí pre rodinu, ktorá má mnoho navonok 
neviditeľných problémov. Keď uchopíte božský potenciál vašej kňazskej služby, Duch Svätý 
naplní vaše srdcia a mysle a bude žiariť z vašich očí a tvárí.

Ako nositelia kňazstva, nikdy nezatvrdnime voči divom a poctám, v ktorých nám Pán prejavil 
dôveru.

Záver

Moji drahí bratia, kiež usilovne vyhľadávame náuky svätého kňazstva a učíme sa ich, kiež sú 
naše svedectvá posilnené riadok za riadkom, obdržiavaním zjavení Ducha, a kiež nájdeme 
pravú radosť v každodennej kňazskej službe. Ak tak učiníme, budeme žiť na úrovni nášho 
potenciálu a výsad kňazstva a budeme schopní povedať: „Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma 
posilňuje“19.

O tomto vydávam svedectvo ako apoštol Pána a zanechávam vám svoje požehnanie 
v posvätnom mene Ježiša Krista, amen.
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