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Spolu s vami stojím v úžase ako toto dielo pokračuje zázračne, podivuhodne a nezdolateľne 
vpred.

Ako mladý misionár som slúžil niekoľko mesiacov v centrálnej časti Limy v Peru. Výsledkom 
toho bolo, že som prešiel Plaza de Armas v centre Limy veľakrát. Vládny palác, ktorý je 
oficiálnym sídlom a kanceláriou prezidenta Peru, stojí v čele námestia. Spolu so svojimi 
spoločníkmi sme na onom námestí pozývali mnohých ľudí, aby si vypočuli o znovuzriadenom 
evanjeliu. Často som premýšľal, aké by to bolo vstúpiť do paláca, ale napriek všetkému sa toto 
stalo veľmi vzdialenou myšlienkou.

Minulý rok sme sa Starší D. Todd Christofferson z Kvóra Dvanástich apoštolov a zopár ďalších, 
vrátane mňa, stretli s Alanom Carcíom, prezidentom Peru, vo Vládnom paláci. Boli nám ukázané 
prekrásne miestnosti a boli sme veľmi srdečne privítaní prezidentom Garcíom. Sny mladého 
misionára o tomto mieste boli naplnené takým spôsobom o akom som v roku 1970 ani nesníval.

Veci sa v Peru zmenili od doby, kedy som bol misionárom, obzvlášť v Cirkvi. Vtedy tam bolo 
asi okolo 11 000 členov Cirkvi a iba jeden kôl. Dnes je tam viac ako 300 000 členov a skoro sto 
kolov. V mestečkách boli vtedy iba malé skupinky členov, dnes tam fungujú životaschopné koly 
a sú tam vybudované prekrásne zhromažďovacie budovy. To isté sa stalo v mnohých ďalších 
krajinách po celom svete.

Tento pozoruhodný rast Cirkvi si zasluhuje vysvetlenie. Začneme s proroctvom zo Starého 
zákona.

Daniel bol židovský otrok v Babylone. Bola mu daná príležitosť vykladať význam sna kráľa 
Nebúkadnecara. Daniel žiadal Boha, aby mu odhalil sen a vyložil mu ho, a jeho modlitba bola 
zodpovedaná. Povedal Nebúkadnecarovi: „Ale na nebi jestvuje Boh, ktorý vyjavuje tajomstvá a 
oznamuje kráľovi Nebúkadnecarovi, čo sa bude diať v budúcich dňoch. ... Čo si videl na svojom 
lôžku, znamená toto.“ Daniel povedal, že kráľ videl hrozivú sochu s hlavou, trupom, rukami, 
nohami a chodidlami. Kameň bol bez zásahu rúk odlomený a pomaly sa valil a postupne naberal 
na veľkosti. Kameň zasiahol onú sochu, roztrieštiac ju na malé kúsky „ale kameň, ktorý zasiahol 
sochu, sa premenil na veľký vrch a naplnil celú zem.“

Daniel vysvetlil, že táto socha predstavuje budúce vládnuce kráľovstvá a že „za čias tých 
[budúcich] kráľov Boh nebies nastolí večné kráľovstvo, ktoré nezahynie ... ono rozdrví a zničí 
všetky tie kráľovstvá a bude trvať naveky.“1

Teraz poďme do nedávnej doby. Anjel Moroni sa prvýkrát zjavil Josephovi Smithovi v roku 
1823 a povedal mu, že Boh má pre neho prácu; a že jeho meno bude spomínané v dobrom 
a zlom medzi všetkými národmi, pokoleniami a jazykmi.2 Moroniho posolstvo muselo Josepha 
veľmi prekvapiť, mal vtedy len sedemnásť rokov.

V roku 1831 Pán povedal Josephovi Smithovi, že kľúče kráľovstva Božieho sú znova zverené 
človeku na zemi. Povedal, že evanjelium sa bude valiť do končín zeme, bude sa valiť ako kameň, 



ktorý je vylomený z hory bez rúk, až naplní celú zem3, práve tak ako Daniel povedal 
Nebúkadnecarovi.

V roku 1898 prezident Wilford Woodruff rozprával skúsenosť, ktorú mal ako nový člen, keď sa 
v roku 1834 zúčastnil stretnutia kňazov v Kirtlande. Povedal: „Prorok zavolal všetkých držiteľov 
kňazstva, aby sa zhromaždili do malej školy postavenej z guľatiny, ktorú tam mali. Bol to malý
domček, mal asi osemnásť metrov štvorcových. ... Keď sme sa stretli, prorok volal na Starších 
Izraela, aby ... vydali svedectvo o tomto diele. ... Keď všetci skončili, prorok povedal: ,Bratia, 
bol som dnes večer veľmi povznesený a poučný vašimi svedectvami, ale chcem vám povedať 
pred Pánom, že neviete o účele tejto Cirkvi a kráľovstva viac ako batoľa na kolenách matky.
Nechápete to. ... je iba hŕstka z kňazstva, ktorú tu dnes večer vidíte, ale táto Cirkev naplní 
Severnú a Južnú Ameriku – naplní svet.‘“4

Tieto proroctvá, že:

• kráľovstvo Božie ako skala odlomená z hory rúk naplní celú zem;

• meno Josepha Smitha bude známe naprieč celým svetom; a 

• Cirkev naplní Ameriky a naplní svet

sa mohli pred pár rokmi zdať na smiech. Malá skupinka veriacich, zarábajúca si na živobytie na 
hraniciach Ameriky a sťahujúca sa každých pár rokov, aby ušla pred prenasledovaním, 
nevyzerala ako základ viery, ktorá prekročí hranice a prenikne do sŕdc na celom svete.

Ale práve to sa stalo. Rád vám dám príklad.

V prvý sviatok vianočný v roku 1925 v Buenos Aires v Argentíne, Strarší Melvin J. Ballard 
zasvätil celý kontinent Južnej Ameriky pre kázanie evanjelia. V auguste roku 1926 sa hŕstka 
obrátených dala pokrstiť. Stali sa prvými členmi Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní 
pokrstenými v celej Južnej Ameriky. To bolo pred osemdesiatimi piatimi rokmi čo je vek 
mnohých, ktorí dnes počúvajú túto konferenciu.

Dnes je v Buenos Aires 23 kolov Sionu, s desiatkami kolov a desiatkami tisícmi členmi Cirkvi v 
mestách a mestečkách po celej Argentíne. Po celej Južnej Amerike je dnes viac ako šesťsto 
kolov a 2 400 000 členov Cirkvi. Keď sa tak pozeráme, kráľovstvo Božie napĺňa kontinent a 
meno Josepha Smitha sa spomína ako nami, tak aj jeho ohováračmi v krajinách, o ktorých on 
počas svojho života ani nepočul.

Dnes je po celom svete skoro tritisíc kolov Cirkvi od Bostonu po Bangkok a od Mexiko City po 
Moskvu. Prichádzame k číslu dvadsať deväť tisíc zborov a pobočiek. V mnohých krajinách sú 
koly s históriou, s členmi, ktorých predkovia boli obrátení. V iných sú malé skupiny nových 
členov Cirkvi, sú to tak malé pobočky, že sa stretávajú v prenajatých domoch. Každý rok sa 
Cirkev rýchlejšie šíri po zemeguli.

Tieto proroctvá o naplnení sveta, a tým, že sa staneme známymi po celom svete sú: nezmyselné? 
Možno. Nepravdepodobné? Nepochybne. Nemožné? Rozhodne nie. Deje sa to pred našimi 
očami.



Prezident Gordon B. Hinckley povedal:

„Bolo mi povedané, že slnko nad Britským impériom nikdy nezapadá. Oné impérium sa dnes 
zmenšilo. Ale je pravdou, že slnko nikdy nezapadá nad týmto dielom Pána, keď sa dotýka 
životov ľudí naprieč celým svetom.

A toto je len začiatok. Horko-ťažko sme sa dotkli iba jeho povrchu. ... Naša práca nemá hranice.
... Tie národy, ktoré sú dnes pre nás zatvorené, sa jedného dňa otvoria.“5

Dnes môžeme vidieť, že naplnenie proroctva o Knihe Mormonovej sa stále približuje:

A ... príde oný deň, stane sa, že králi zavrú ústa svoje; lebo to, čo im nebolo povedané, uvidia; 
a o tom, čo nepočuli, budú uvažovať.

Lebo oného dňa kvôli mne Otec bude konať dielo, ktoré bude veľkým a podivuhodným dielom 
medzi nimi.6

Toto dielo Pána je skutočne veľké a podivuhodné a posúva sa dopredu v podstate nepozorovane 
pre mnohých politických, kultúrnych a akademických lídrov sveta. Napreduje po jednom srdci 
a jednej rodine za čas, tichučko a nenápadne jeho posvätné posolstvo požehnáva ľudí všade.

Verš z Knihy Mormonovej nám poskytuje kľúč k zázračnému rastu v Cirkvi v dnešnej dobe. A 
navyše, hovorím ti, že príde čas, kedy sa znalosť o Spasiteľovi rozšíri v každom národe, 
pokolení, jazyku a ľude.7

Naším najdôležitejším posolstvom, ktoré je božským poverením a aj prikázaním vziať ho do 
celého sveta je, že Spasiteľ existuje. Žil uprostred časov. Uzmieril naše hriechy, bol ukrižovaný 
a bol vzkriesený. Toto jedinečné posolstvo, ktoré hlásame právomocou od Boha je skutočným 
dôvodom oného rastu v Cirkvi.

Svedčím o tom, že On sa spolu so Svojím Otcom zjavil Josephovi Smithovi. Pod vedením Otca, 
založil Svoje evanjelium znovu na zemi. Poslal apoštolov, prorokov a kľúče kňazstva späť na 
zem. On riadi Svoju Cirkev prostredníctvom žijúceho proroka, prezidenta Thomasa S. Monsona.
Jeho Cirkev je skala odlomená z hory bez pomoci rúk, ktorá sa valí vpred po celej zemeguli.

Sme vďační za Josepha Smitha a hľadím s údivom na to ako je jeho meno držané v úcte, a tiež, 
dokonca oveľa viac, očierňované po celom svete. Uvedomujeme si tiež aj to, že toto dielo 
neskorších dní nie je iba o ňom. Je to dielo Všemohúceho Boha a Jeho Syna, Kniežaťa Pokoja.
Svedčím o tom, že Ježiš Kristus je Spasiteľ a spolu s vami stojím v úžase ako toto dielo 
pokračuje zázračne, podivuhodne a nezdolateľne vpred. Skutočne prišiel čas, kedy sa znalosť o 
Spasiteľovi rozšíri v každom národe, pokolení, jazyku a ľude. Vydávam svedectvo o Ňom, 
Spasiteľovi ľudstva a o Jeho diele v mene Ježiša Krista, amen.
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