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Písma sú ako záblesky svetla, ktoré osvetľujú našu myseľ a pripravujú nás na vedenie a 
inšpiráciu z výsosti.

Tí z nás, ktorí počas konferencie pristupujú k tomuto rečníckemu pultu, cítia silu vašich 
modlitieb. Potrebujeme ich a ďakujeme vám za ne.

Náš Otec v Nebi chápal to, že na to, aby sme počas našej skúšky v smrteľnosti činili žiadaný 
pokrok, musíme čeliť náročným výzvam. Niektoré z nich sú takmer neprekonateľné. Poskytol 
nám nástroje, aby nám pomohol úspešne zložiť našu skúšku v smrteľnosti. Jedna súprava týchto 
nástrojov sú písma.

V priebehu vekov Nebeský Otec inšpiroval vyvolených mužov a ženy, aby s pomocou vedenia 
Ducha Svätého, hľadali riešenia najviac mätúcich životných problémov. Inšpiroval týchto 
oprávnených služobníkov, aby tieto riešenia zaznamenali ako určitý druh príručky pre tie Jeho 
deti, ktoré majú vieru v Jeho plán šťastia a v Jeho Milovaného Syna, Ježiša Krista. K tomuto 
poučeniu sa môžeme dostať kedykoľvek skrze poklad, ktorý nazývame štandardné diela – to jest, 
Starý a Nový zákon, Kniha Mormonova, Náuka a zmluvy a Drahocenná perla.

Písma sú vytvárané inšpirovanou komunikáciou skrze Ducha Svätého, a preto sú rýdzo pravdivé.
Nemusíme sa trápiť tým, či sú idey obsiahnuté v štandardných dielach právoplatné, lebo Duch 
Svätý bol tým nástrojom, ktorý motivoval a inšpiroval oných jednotlivcov, ktorí písma 
zaznamenávali.

Písma sú ako záblesky svetla, ktoré osvetľujú našu myseľ a pripravujú nás na vedenie a 
inšpiráciu z výsosti. Tie sa môžu stať kľúčom, ktorý otvorí kanál komunikácie s naším Otcom v 
Nebi a Jeho Milovaným Synom, Ježišom Kristom.

Písma, ak sú citované správne, poskytujú našim prehláseniam právomoc. Stávajú sa vernými 
priateľmi, ktorí sú dostupní kdekoľvek a kedykoľvek. Keď ich potrebujeme, vždy sú tu. Ich 
používanie poskytuje základ pravde, ktorá môže byť prebudená Duchom Svätým. Keď sa učíme 
z písiem, rozmýšľame nad nimi, vyhľadávame v nich a učíme sa ich naspamäť, je to ako keby 
sme naplnili sekretár priateľmi, hodnotami a pravdami, ktoré môžeme zavolať kedykoľvek a 
kdekoľvek na svete.

Veľká moc môže pochádzať z toho, keď sa učíme písma naspamäť. Učiť sa písma naspamäť je 
ako nadviazať nové priateľstvo. Je to ako nájdenie nového človeka, ktorý môže pomáhať v čase 
núdze, poskytnúť inšpiráciu a pokoj a byť zdrojom motivácie pre potrebnú zmenu. Napríklad to, 
že som si zapamätal tento žalm, bolo pre mňa zdrojom sily a porozumenia:

„Hospodinova je zem, i to, čo ju napĺňa, svet a tí, ktorí v ňom bývajú.

Lebo On založil ju na moriach a upevnil ju na riekach.

Kto sme vstúpiť na vrch Hospodinov? A kto sa postaviť na Jeho svätom mieste?



Človek nevinných rúk a srdca čistého, ktorý si dušu neobracia k márnosti a krivo neprisahá.

Dostane požehnanie od Hospodina a spravodlivú odmenu od Boha svojej spásy“ (Žalmy 24:1 –
5).

Keď premýšľame nad písmami týmto spôsobom, poskytuje nám to úžasné vedenie života. Písma 
môžu formovať základy podpory. Môžu poskytnúť neuveriteľne veľký zdroj ochotných 
priateľov, ktorí nám môžu pomôcť. Učenie sa písiem naspamäť sa stáva trvalým priateľom, 
ktorý časom neochabuje.

Rozmýšľanie nad pasážami z písiem môže byť kľúčom, ktorý odomyká zjavenie, vedenie a 
inšpiráciu Ducha Svätého. Písma môžu utíšiť nepokojnú dušu, poskytnúť pokoj, nádej a obnoviť 
dôveru v schopnosť človeka prekonať výzvy života. Majú účinnú moc uzdraviť emocionálne 
výzvy, ak tam je viera v Spasiteľa. Môžu urýchliť fyzické uzdravenie.

Písma s nami môžu počas života komunikovať v rôznych dobách a rôznymi spôsobmi v súlade s 
našimi potrebami. Písma, ktoré môžeme čítať veľakrát, môžu obsahovať nové a nepatrné 
významy, ktoré sú posilňujúce a prenikavé, keď čelíme novej výzve života.

Ako vy osobne používate písma? Máte svoj výtlačok? Píšete si na okraj poznámky, aby ste si 
zapamätali okamih duchovného vedenia alebo skúsenosť, ktorá vás naučila mocnú lekciu?
Používate všetky štandardné diela, vrátane Starého zákona? Na stránkach Starého zákona som 
našiel vzácne pravdy, ktoré sú kľúčovými časťami základov pravdy, ktoré vedú môj život a 
skutky ako zdroj, keď sa snažím zdieľať posolstvo evanjelia s ostatnými. Z tohto dôvodu 
milujem Starý zákon. Na jeho stránkach nachádzam rozosiate vzácne klenoty pravdy. Napríklad:

„Má vari Hospodin takú záľubu v zápaloch a zábitkoch ako v poslušnosti voči hlasu Hospodina?
Hľa, poslušnosť je lepšia ako obeť a počúvanie lepšie ako tuk baranov“ (1. Samuelova 15:22).

„Dúfaj v Hospodina celým svojím srdcom, a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť.

Na všetkých svojich cestách Ho poznávaj a On ti urovná chodníky.

Nepokladaj sa za múdreho, boj sa Hospodina a vyhýbaj sa zlu. …

Syn môj, nepohŕdaj kázňou Hospodinovou, nech sa ti neprotiví Jeho trestanie,

lebo Hospodin trestá toho, koho miluje, ako otec syna, ktorému chce dobre.

Blahoslavený človek, ktorý našiel múdrosť, a muž, ktorý získal rozumnosť“ (Príslovia 3:5 – 7, 
11 – 13).

Nový zákon je tiež zdrojom cennej pravdy:

„Odpovedal mu: Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou mysľou.

To je veľké a prvé prikázanie.



A druhé je mu podobné: Milovať budeš blížneho ako seba samého.

Na týchto dvoch prikázaniach sa zakladá celý zákon aj proroci“ (Matúš 22:37 – 40).

„[Tu povedal Pán]: Šimon, Šimon, ajhľa, satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu;

ale ja som prosil za teba, aby tvoja viera nezanikla. A ty časom, až sa obrátiš, utvrdzuj svojich 
bratov.

On však odpovedal: Pane, hotový som ísť s Tebou aj do väzenia, aj na smrť.

(Ježiš) mu riekol: Hovorím ti, Peter: dnes kohút nezaspieva, kým tri razy nezaprieš, že ma 
poznáš. …

Tu ho zbadala akási slúžka, ako sedel pri ohni, dobre si ho obzrela a povedala: I tento bol s Ním!

Ale on zaprel: Žena, nepoznám Ho!

Po chvíli uvidel ho iný a povedal: Aj ty si z nich. Peter odpovedal: Človeče, nie som!

Potom, asi po hodine, ktosi iný tvrdil: Naozaj i tento bol s Ním, veď je tiež Galilejec.

Ale Peter odpovedal: Človeče, neviem, čo vravíš. A hneď, keď ešte hovoril, zaspieval kohút.

Vtedy obrátil sa Pán a pozrel na Petra. I rozpomenul sa Peter na slová, ktoré mu Pán povedal: 
Skôr, ako kohút dnes zaspieva, tri razy ma zaprieš.

Vyšiel a žalostne zaplakal“ (Lukáš 22:31 – 34, 56 – 62).

Moje srdce bolí pri pomyslení na to, čo sa vtedy prihodilo Petrovi.

Verše z Náuky a zmlúv bohato požehnali môj život. Píše sa tam, že predtým ako sa budeme 
snažiť hlásať Pánovo slovo, máme sa najskôr snažiť Jeho slovo získať. Potom bude náš jazyk 
uvoľnený; potom, ak si to budeme želať, budeme mať Jeho Ducha a Jeho slovo, budeme mať 
Božiu silu k presvedčeniu ľudí (pozri NaZ 11:21).

Kniha Mormonova, podľa mňa, učí pravdu s jedinečnou jasnosťou a mocou. Napríklad:

A teraz, máme byť pokorní a poddajní a jemní; aby sa s nami dalo ľahko vychádzať; plní 
trpezlivosti a zhovievavosti; súc umiernení vo všetkých veciach; súc usilovní v zachovávaní 
prikázaní Božích vo všetkých dobách; žiadajúc všetko, čoho nám treba, ako vecí duchovných, 
tak časných; vždy vzdávajúc Bohu vďaky za všetko, čo dostávame.

A máme mať vieru, nádej a pravú lásku, a potom budeme vždy oplývať dobrými skutkami (pozri 
Alma 7:23 – 24).

A iné:



Pravá láska je trpezlivá a je dobrotivá, a nezávidí, a nie je nadutá, nehľadá svoje, nedá sa ľahko 
vydráždiť, nemyslí na zlé, a neraduje sa z neprávosti, ale raduje sa v pravde, znáša všetky veci, 
verí všetkým veciam, dúfa vo všetky veci a vo všetkých veciach vytrvá.

Ak nemáme pravú lásku, nie sme ničím, lebo pravá láska nikdy nepominie. A preto, priľnime k 
pravej láske, ktorá je najväčšia zo všetkého, lebo všetky veci musia pominúť.

Pravá láska je čistá láska Kristova a vytrvá naveky; a ktokoľvek bude posledného dňa nájdený, 
že ju má, s tým bude dobre.

Z tohto dôvodu sa máme modliť Otcovi so všetkou silou srdca, aby sme mohli byť naplnení 
touto láskou, ktorú dal všetkým tým, ktorí sú vernými nasledovníkmi Jeho Syna, Ježiša Krista; 
aby sme sa mohli stať synmi Božími; aby sme, keď sa zjaví, boli ako On, lebo Ho budeme vidieť 
takého, aký je; aby sme mohli mať túto nádej; aby sme mohli byť očistení tak, ako je On čistý 
(pozri Moroni 7:45 – 48).

Moja drahá manželka Jeanene milovala Knihu Mormonovu. Keď bola mladá, tínedžerka, stala sa 
základom jej života. Počas jej služby na misii na plný úväzok na severozápade Spojených štátov 
bola pre ňu zdrojom svedectva a učenia. Keď sme slúžili v misijnom poli v Kordóbe v 
Argentíne, veľmi podporovala používanie Knihy Mormonovej pri našom úsilí kázať evanjelium.
Jeanene sa už veľmi skoro vo svojom živote utvrdila v tom, že tí, ktorí pravidelne čítajú Knihu 
Mormonovu, sú vo zvýšenej miere požehnaní Duchom Pána, pevnejším odhodlaním poslúchať 
Jeho prikázania a mocnejším svedectvom o božskosti Syna Božieho.1 Po mnoho rokov, neviem 
presne koľko, keď sa rok blížil ku koncu, som ju videl, ako potichu a pozorne číta Knihu 
Mormonovu, aby ju stihla dočítať skôr, ako rok skončí.

V roku 1991 som chcel dať mojej rodine špeciálny vianočný darček. Do môjho denníka som si 
zapísal, ako som toto prianie vyplnil: „Je streda, 18. decembra 1991, 12:38. Práve som dokončil 
nahrávanie zvukového záznamu Knihy Mormonovej pre moju rodinu. Bola to skúsenosť, ktorá 
zvýšila moje svedectvo o tomto božskom diele a posilnila ma v túžbe lepšie sa zoznámiť s jej 
stránkami, aby som sa z týchto písiem naučil pravdy, ktoré môžem používať pri mojej službe 
Pánovi. Milujem túto knihu. Svedčím z celej svojej duše, že je pravdivá, že bola pripravená na 
to, aby požehnala dom Izreala a všetky jeho rôzne časti, ktoré sú rozptýlené po celom svete.
Všetci, ktorí budú pokorne študovať jej posolstvo, veriac v Krista, spoznajú jej pravdivosť a 
nájdu poklad, ktorý ich privedie v tomto živote k väčšiemu šťastiu, pokoju a úspechu. Svedčím 
tým najposvätnejším spôsobom, že táto kniha je pravdivá.“

Kiež každý z nás využíva hojnosť požehnaní, ktoré sú výsledkom štúdia písiem, o to sa modlím 
v mene Ježiša Krista, amen.

Poznámka:
1. Pozri Gordon B. Hinckley, „A Testimony Vibrant and True“, Liahona, august 2005, 6.


