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Ak budeme usilovne dodržiavať prikázania a žiadať s vierou, Pánovým vlastným spôsobom a v 
Jeho vlastnom čase prídu odpovede.

Pred mnohými rokmi, keď som študovala na vysokej škole, počúvala som generálnu konferenciu 
z rádia, keďže sme v našom malom byte nemali televízor. Rečníci na tejto konferencii boli skvelí 
a ja som sa tešila z hojnej prítomnosti Ducha Svätého.

Dobre si pamätám, ako jedna z generálnych autorít hovorila o Spasiteľovi a Jeho službe, a potom 
vydala vrúcne svedectvo. V duši som cítila potvrdenie od Ducha Svätého, že hovoril pravdu.
V tej chvíli som nemala žiadne pochybnosti o tom, že Spasiteľ žije. Rovnako som nemala ani 
pochybnosti o tom, že som zažila osobné zjavenie, ktoré mi potvrdilo, že Ježiš Kristus je Synom 
Božím1.

Ako osemročné dieťa som bola pokrstená a konfirmovaná a obdržala som dar Ducha Svätého.
Bolo to úžasné požehnanie už vtedy, no ako som rástla a mnohými spôsobmi zažívala skúsenosti 
s Duchom Svätým, sa to pre mňa stávalo stále dôležitejším.

Často pri našom dospievaní z detstva do adolescencie, a potom do dospelosti, zažívame výzvy a 
skúsenosti, ktoré spôsobujú, že vieme, že potrebujeme božskú pomoc, ktorá prichádza 
prostredníctvom Ducha Svätého. Keď prídu ťažkosti, možno sa v duchu pýtame, „Aká je 
odpoveď na môj problém? a „Ako môžem zistiť, čo mám robiť?“

Často si spomínam na záznam v Knihe Mormonovej o Lehim, ako svoju rodinu učí evanjelium.
Delil sa s nimi o mnohé zjavenia a učenia o veciach, ktoré mali prísť v neskorších dňoch. Nefi 
hľadal Pánovo vedenie, aby mohol plnšie porozumieť učeniam svojho otca. Bol pozdvihnutý, 
požehnaný a inšpirovaný vedením, že učenia jeho otca sú pravdivé. To uschopnilo Nefiho 
pozorne nasledovať prikázania Pána a žiť spravodlivý život. Obdržal osobné zjavenie, aby ho 
viedlo.

Na druhej strane, jeho bratia sa spolu hádali, pretože nerozumeli učeniam svojho otca. Nefi sa 
ich potom opýtal veľmi dôležitú otázku: Pýtali ste sa Pána?2

Ich odpoveď bola slabá: Nepýtali, pretože Boh nám takéto veci nezjavuje.3

Nefi sa chopil tejto príležitosti, aby svojich bratov učil, ako obdržať osobné zjavenie. Opýtal sa 
ich, či si spomínali na všetky veci, ktoré Pán povedal. Ak nezatvrdia svoje srdcia a opýtajú sa Ho 
s vierou, veriac, že obdržia, s usilovnosťou v dodržiavaní Jeho prikázaní, iste im tieto veci budú 
oznámené.4

Spôsob získania osobného zjavenia je skutočne celkom jasný. Potrebujeme túžbu získať 
zjavenie, nesmieme zatvrdzovať svoje srdcia, a potom musíme žiadať s vierou, skutočne veriac, 
že obdržíme odpoveď, a potom usilovne dodržiavať prikázania Božie.



Keď nasledujeme tento vzor, neznamená to, že vždy keď sa Boha na niečo opýtame, okamžite sa 
objaví odpoveď so všetkými detailmi toho, čo máme robiť. Avšak znamená to, že ak budeme 
usilovne dodržiavať prikázania a žiadať s vierou, že Pánovým vlastným spôsobom a v Jeho 
vlastnom čase prídu odpovede.

Ako dieťa som si myslela, že osobné zjavenie alebo odpovede na modlitby prídu ako počuteľný 
hlas. Niektoré zjavenia skutočne prichádzajú tak, že je počuť ozajstný hlas. Avšak naučila som 
sa, že Duch hovorí mnohými spôsobmi.

Oddiel 6 v Náuke a zmluvách vysvetľuje niekoľko spôsobov, ako môžeme obdržať zjavenie.

Pán povedal Oliverovi Cowderymu, že sa pýtal Pána a tak často, ako sa Pána pýtal, tak často 
obdržal inštrukciu od Ducha.5

Pán mu osvietil myseľ.6

Pán sa ho pýtal, či nevniesol pokoj do jeho mysle ohľadom tejto veci.7

V ďalších písmach sa o získavaní zjavenia učíme viac.

Pán bude hovoriť v našich mysliach a v našich srdciach, prostredníctvom Ducha Svätého, ktorý 
na nás zostúpi a bude prebývať v našich srdciach. Toto je duch zjavenia.8

Pán spôsobí, že naše vnútro začne horieť, a tak pocítime, že je to správne.9

Pán nám udelí svojho Ducha, ktorý nám rozjasní myseľ a ktorý nám dušu naplní radosťou.10

Osobné zjavenie prichádza najčastejšie pri čítaní písiem, keď počúvame a nasledujeme rady 
prorokov a ostatných vedúcich Cirkvi a usilujeme sa o to, aby sme žili verný a spravodlivý život.
Niekedy príde z jediného verša z písiem alebo z vety z konferenčného príhovoru. Možno vaša 
odpoveď príde, keď deti z Primáriek spievajú nádhernú pieseň. Toto všetko sú formy zjavenia.

V raných dňoch znovuzriadenia mnohí členovia usilovne hľadali zjavenie a boli požehnaní 
a inšpirovaní, aby vedeli, čo majú robiť.

Sestra Eliza R. Snowová dostala od Brighama Younga zodpovednosť, aby pomáhala 
pozdvihovať a učiť sestry Cirkvi. Učila, že jednotlivé ženy môžu obdržať inšpiráciu, ktorá ich 
bude viesť v osobných životoch, v ich rodinách a v ich cirkevných zodpovednostiach. Povedala:
„Povedzte sestrám, aby išli vpred a naplnili svoje povinnosti v pokore a s vernosťou, a Duch 
Boží na nich spočinie a ony budú požehnané vo svojej práci. Nech sa usilujú o múdrosť, radšej 
než o silu, a budú mať všetku moc, na ktorej uplatnenie majú múdrosť.“11

Sestra Snowová učila sestry, aby sa usilovali o vedenie Duchom Svätým. Povedala, že Duch 
Svätý „uspokojuje a napĺňa všetky túžby ľudského srdca a vypĺňa každú prázdnotu. Keď som 
naplnená tým Duchom, moja duša je spokojná.“12

Prezident Dieter F. Uchtdorf učil, že „zjavenie a svedectvo nie vždy prichádzajú so zdrvujúcou 
silou. Pre mnohých svedectvo prichádza pomaly, krok za krokom.“ Ďalej povedal: „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.“13

Naše svedectvá nás upevňujú a posilňujú, keď čelíme výzvam v našich každodenných životoch. 
Niektorí ľudia zápasia s ťažkými zdravotnými problémami, niektorí zažívajú finančné problémy; 
iní majú výzvy vo svojom manželstve alebo s deťmi. Niektorí trpia osamelosťou alebo 
nenaplnenými nádejami a snami. Je to naše svedectvo, spojené s našou vierou v Pána Ježiša 
Krista a naše poznanie plánu spásy, čo nám pomáha dostať sa cez tieto časy skúšok a útrap.

V knihe Daughters in My Kingdom (Dcéry v Mojom kráľovstve) sa dočítame o sestre Hedwige 
Biereichelovej, žene z Nemecka, ktorá počas Druhej svetovej vojny okúsila veľa utrpenia 
a nedostatku. Kvôli láske, ktorú mala a svojej láskavej povahe, sa často v čase vlastného 
veľkého nedostatku ochotne delila o svoje jedlo s hladujúcimi vojnovými zajatcami. Neskôr, keď 
sa jej pýtali ako si bola schopná „udržať svedectvo počas [týchto] ťažkých skúšok“, 
v skutočnosti odpovedala: „Nedržala som svedectvo - svedectvo držalo mňa.“14

To, že máme silné svedectvo ešte neznamená, že to tak navždy ostane. Musíme ho vyživovať 
a posilňovať, aby malo dostatočnú silu aby nás podržalo. Toto je jeden z dôvodov, prečo sa 
„často stretávame“ - aby sme prijímali sviatosť, obnovili svoje zmluvy a boli „živení dobrým 
slovom Božím“. Dobré slovo Božie je to, čo nás udržiava neustále bdelými k modlitbe, 
spoliehajúc sa iba na Kristove zásluhy, ktorý [je] autorom aj ukončiteľom/dokonávateľom našej 
viery.“15

Starší David A. Bednar nás učil: „Keď sa vhodným spôsobom snažíte o ducha zjavenia a jednáte 
podľa neho, sľubujem vám, že budete ,chodiť vo svetle Hospodinovom‘ (Izaiáš 2:5; 2. Nefi 
12:5). Niekedy bude duch zjavenia pôsobiť okamžite a intenzívne, inokedy zasa jemne 
a postupne a často tak slabo, že ho možno ani vedome nerozpoznáte. Avšak bez ohľadu na 
spôsob, ktorým je to požehnanie prijímané, oné svetlo, ktoré z neho plynie, osvieti a rozšíri vašu 
dušu, objasní vaše porozumenie (pozri Alma 5:7; 32:28) a povedie vás aj vašu rodinu a bude vás 
ochraňovať.“16

Pán nás túži požehnať vedením, múdrosťou a smerovaním v našich životoch. Túži na nás vyliať 
Svojho Ducha. Znova, pre osobné zjavenie, potrebujeme túžbu získať ho, nesmieme zatvrdzovať 
svoje srdcia, a potom musíme žiadať s vierou, skutočne veriac, že obdržíme odpoveď, a potom 
usilovne dodržiavať prikázania Božie. Potom nás pri hľadaní odpovedí na naše otázky požehná 
Svojím Duchom. O tom svedčím v mene Ježiša Krista, amen.

Poznámky:
1. Pozri NaZ 46:13.
2. Pozri 1 Nefi 15:8.
3. Pozri 1 Nefi 15:9.
4. Pozri 1 Nefi 15:11; pozri tiež verš 10.
5. Pozri NaZ 6:14.
6. Pozri NaZ 6:15.
7. Pozri NaZ 6:23.
8. Pozri NaZ 8:2 – 3.
9. Pozri NaZ 9:8.
10. Pozri NaZ 11:13.



11. Daughters in My Kingdom: The History and Work of Relief Society (2011), 45.
12. Eliza R. Snowová, v Daughters in My Kingdom, 46.
13. Dieter F. Uchtdorf, „Váš potenciál, vaša výsada“, Generálna konferencia apríl 2011, 74.
14. Pozri Daughters in My Kingdom, 79.
15. Moroni 6:4 – 6.
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