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Ak zareagujete na výzvu, aby ste sa delili o vašu vieru a pocity ohľadom znovuzriadeného 
evanjelia Ježiša Krista, vaším neustálym spoločníkom bude duch lásky a duch odvahy.

Prezident Monson, všetci sme nadšení z tých vzrušujúcich správ o nových chrámoch. Nadšení sú 
najmä mnohí príbuzní v štáte Wyoming.

Keď je postavený nový chrám, Cirkev všade na celom svete usporiada niečo, čo je veľmi 
rozšíreným zvykom v Spojených štátoch a Kanade – máme deň otvorených dverí. Počas 
týždňov, ktoré predchádzajú zasväteniu nového chrámu, otvoríme jeho dvere a pozveme miestnu 
vládu a náboženských vedúcich, miestnych členov Cirkvi a ľudí z ostatných náboženstiev, aby 
prišli a prezreli si náš nedávno postavený chrám.

Sú to úžasné udalosti, ktoré pomáhajú ľuďom, pre ktorých je Cirkev veľkou neznámou, niečo sa 
o nej naučiť. Takmer každý, kto navštívi nový chrám, žasne nad jeho vonkajšou i vnútornou 
krásou. Sú ohromení zručnosťou a tým, koľko pozornosti sa venovalo detailom na každom prvku 
v chráme. Navyše, mnohí návštevníci, ktorí si prezerajú nezasvätený chrám, cítia niečo jedinečné 
a zvláštne. Toto sú bežné reakcie návštevníkov dní otvorených dverí, ale nie sú tými 
najčastejšími. To, čo ich ohromuje viac než čokoľvek iné sú členovia Cirkvi, s ktorými sa počas 
dní otvorených dverí stretávajú. Odchádzajú navždy ohromení svojimi hostiteľmi, Svätými 
neskorších dní.

Na Cirkev po celom svete sa upiera omnoho viac pozornosti, než tomu bolo kedykoľvek 
predtým. Médiá píšu alebo rozprávajú o Cirkvi každý deň a podávajú správy o jej mnohých 
aktivitách. Mnohé z najvýznamnejších spravodajských kanálov v Spojených štátoch pravidelne 
diskutujú o Cirkvi alebo s jej členmi. Takéto diskusie sa odohrávajú po celom svete.

Cirkev si tiež získava pozornosť na internete, ktorý, ako viete, dramaticky zmenil spôsob 
zdieľania informácií medzi ľuďmi. Po celý deň a na celom svete o Cirkvi a jej učeniach 
diskutujú na internete, v blogoch a na sociálnych sieťach ľudia, ktorý nikdy nič nenapísali do 
novín či časopisov. Vytvárajú videá a zdieľajú ich online. Sú to obyčajní ľudia – či už členovia 
našej Cirkvi alebo iných náboženstiev – ktorí sa rozprávajú o Cirkvi Ježiša Krista Svätých 
neskorších dní.

Zmeny v spôsobe, ktorým komunikujeme, sčasti vysvetľujú to, prečo sme my „mormoni“ 
viditeľnejší než kedykoľvek predtým. Ale Cirkev stále rastie a kráča vpred. Mnohí ľudia majú 
členov Cirkvi za susedov a priateľov a zdá sa, že významní členovia Cirkvi pracujú vo vláde, vo 
sfére obchodu, zábavy, vzdelania a vlastne všade. Všimli si to dokonca aj nečlenovia Cirkvi, a 
divia sa, čo sa deje. Je to úžasné, že tak veľa ľudí dnes vníma Cirkev a Svätých neskorších dní.

Hoci sa Cirkev stáva viditeľnejšou, existuje stále mnoho ľudí, ktorí jej nerozumejú. Niektorí boli 
učení, aby Cirkvi nedôverovali, verili negatívnym, zjednodušeným predstavám, ktoré majú o 
Cirkvi bez toho, aby pátrali po zdroji a opodstatnenosti tejto informácie. Existuje tiež veľa 
nedorozumení a nejasností ohľadom Cirkvi a toho, čo zastáva. Toto je pravda už od čias proroka 



Josepha Smitha.

Joseph Smith napísal svoju históriu do istej miery preto, aby opravil mylné predstavy, ktoré 
ľudia mali, a upovedomil ich o pravde (pozri Joseph Smith – History 1:1). Je pravda, že budú 
vždy existovať tí, ktorí budú skresľovať pravdu a úmyselne prekrúcajú učenia Cirkvi. Ale 
väčšina tých, ktorí sa pýtajú na Cirkev, chcú jednoducho len porozumieť. Títo úprimní ľudia sú 
na nás skutočne zvedaví.

To, že je Cirkev viac na očiach a jej rastúca reputácia predstavuje pre nás ako jej členov 
pozoruhodnú príležitosť. Môžeme pomôcť opraviť mylné predstav ľudí a uviesť na pravú mieru 
dezinformácie, kedy sme opisovaní ako niekto, kým nie sme. Ale omnoho dôležitejšie je to, že 
môžeme ukázať, kým sme.

Existuje veľa vecí, ktoré môžeme robiť – ktoré môžete robiť vy – aby sme zdokonalili poznanie 
o Cirkvi. Ak tak činíme s rovnakým postojom a správame sa presne tak isto, ako keď sme 
hostiteľmi v chráme na dňoch otvorených dverí, tak nás naši priatelia a susedia spoznajú lepšie.
Ich nedôvera sa vyparí, negatívne stereotypy zmiznú a začnú spoznávať Cirkev takú, aká 
skutočne je.

Dovoľte mi navrhnúť zopár nápadov ohľadom toho, čo môžeme urobiť.

Po prvé, musíme byť smelí vo svojom prehlásení o Ježišovi Kristovi. Chceme, aby ostatní vedeli, 
že veríme tomu, že On je ústrednou postavou celej histórie ľudstva. Jeho život a učenia sú 
jadrom Biblie a ostatných kníh, ktoré považujeme za sväté písma. Starý zákon nás pripravil na 
Kristovu službu v smrteľnosti. Nový zákon je opisom Jeho služby v smrteľnosti. Kniha 
Mormonova je druhým svedectvom Jeho služby smrteľnosti. Prišiel na zem, aby prehlásil, že 
Jeho evanjelium je základom pre celé ľudstvo, aby sa tak všetky Božie deti mohli učiť o Ňom a o 
Jeho učeniach. Potom dal Svoj život, aby sa stal naším Spasiteľom a Vykupiteľom. Spása je 
možná iba skrze Ježiša Krista. Kvôli tomuto veríme, že On je ústrednou postavou celej ľudskej 
histórie. Naše večné určenie je vždy v Jeho rukách. Veriť v Neho a prijať Ho ako nášho 
Spasiteľa, nášho Pána a nášho Majstra, je úžasné.

Tiež veríme tomu, že len skrze Krista je možné nájsť najväčšiu spokojnosť, nádej a šťastie – ako 
v tomto živote, tak i na večnosti. Naša náuka, ako je učená v Knihe Mormonovej, rázne 
vyhlasuje, že sa musíme tlačiť vpred so stálosťou v Kristovi, majúc dokonalú iskru nádeje a 
lásku k Bohu a všetkým ľuďom. Preto, ak sa budeme tlačiť vpred, hodujúc na slove Kristovom, a
ak vytrváme až do konca, hľa, Otec povedal, že budeme mať život večný (pozri 2. Nefi 31:20).

Prehlasujeme, že veríme v Ježiša Krista a prijímame Ho ako nášho Spasiteľa. Bude nám žehnať a 
povedie nás vo všetkom našom úsilí. Kým sa namáhame v smrteľnosti, On nás posilní a prinesie 
nám v čase skúšok pokoj. Členovia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní kráčajú s vierou 
v Toho, koho Cirkev je.

Po druhé, buďte spravodlivým príkladom ostatným. Po tom, čo sme prehlásili čomu veríme, 
musíme nasledovať radu danú nám v 1. Timoteovi 4:12: „Buď vzorom veriacich v reči, správaní, 
láske [v duchu], vo viere a v mravnej čistote.“

Spasiteľ učil, že je dôležité byť príkladom veriaceho, keď povedal: „Tak svieť vaše svetlo pred 



ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a velebili vášho Otca, ktorý je v nebesiach“ (Matúš 5:16).

Náš život má byť príkladom dobrotivosti a cnosti, keď sa usilujeme nasledovať Jeho príklad, 
ktorý dal svetu. Dobré skutky každého z nás môžu byť na prospech Spasiteľovi i Jeho Cirkvi. Ak 
ste zapojení do činenia dobra a ste ctihodnými a bezúhonnými mužmi a ženami, vo vašich 
životoch sa bude odrážať svetlo Krista.

Ďalej, hovorte v prospech Cirkvi. V našom každodennom živote sme požehnaní mnohými 
príležitosťami ako sa podeliť o našu vieru s ostatnými. Keď sa nás naši partneri v osobnom a 
profesionálnom živote pýtajú na našu vieru, vyzývajú nás, aby sme sa podelili o to, kto sme a 
čomu veríme. Či už sa zaujímajú o Cirkev, alebo nie, určite majú záujem lepšie nás spoznať.

Odporúčam vám, aby ste prijali ich pozvanie. Vaši priatelia vás nepozývajú na to, aby ste ich 
učili, kázali im, vykladali im alebo im dávali záväzky. Zapojte ich do obojstrannej konverzácie –
podeľte sa o niečo z vášho náboženstva, ale tiež im položte zopár otázok týkajúcich sa ich 
náboženstva. Ohodnoťte mieru ich záujmu podľa otázok, ktoré kladú. Ak pokladajú veľa otázok, 
zamerajte sa v konverzácii na to, že im na tie otázky odpoviete. Vždy si pamätajte, že je lepšie, 
keď sa pýtajú, ako keď vy rozprávate.

Zdá sa, že niektorí členovia chcú svoje členstvo v Cirkvi utajiť. Majú na to svoje dôvody.
Napríklad, možno veria tomu, že to nie je ich práca, aby sa delili o to, čomu veria. Možno majú 
strach, že sa pomýlia alebo dostanú otázku, na ktorú nebudú poznať odpoveď. Ak vám hlavou 
vždy prebehne takáto myšlienka, mám pre vás jednu radu. Jednoducho si spomeňte na Jánove 
slová: „V láske nieto strachu, ale dokonalá láska vyháňa strach“ (1. Jánov 4:18). Ak proste 
milujeme Boha a svojich blížnych, je nám prisľúbené, že prekonáme svoj strach.

Ak ste v poslednej dobe navštívili webovú stránku Cirkvi www.mormon.org, ktorá je určená 
tým, ktorí sa zaujímajú o Cirkev, videli ste členov, ktorí zdieľajú informácie o sebe. Vytvorili si 
online profily, kde objasňujú, kto sú a prečo je pre nich ich viera dôležitá. Diskutujú o svojej 
viere.

Máme byť vďační za takúto konverzáciu a pristupovať k nej s rovnakou láskou ako Kristus. Náš 
tón, či už hovoríme alebo píšeme, by mal byť úctivý a zdvorilý, bez ohľadu na reakciu ostatných.
Máme byť úprimní a otvorení, a pokúšať sa hovoriť jasne. Máme sa vyhnúť akejkoľvek obrane 
či hádke.

Apoštol Peter vysvetlil: „Ale ako svätý je Ten, ktorý vás povolal, aj vy buďte svätí v celom 
svojom počínaní“ (1. Petra 1:15).

Zdá sa, že dnešné „spôsoby konverzácie“ čoraz viac zahŕňajú internet. Povzbudzujeme ľudí, 
mladých i tých starších, aby používali internet a sociálne siete, aby sa spojili s ostatnými a delili 
sa o svoju vieru.

Keď používate internet, možno sa ocitnete v konverzácii týkajúcej sa Cirkvi. Ak ste vedení 
Duchom, nezdráhajte sa a pridajte sa k takejto konverzácii.

Posolstvo evanjelia Ježiša Krista sa nepodobá ničomu, o čom by ste sa kedy s ostatnými podelili.
V tomto informačnom veku je to tá najcennejšia informácia na celom svete. Niet žiadnych 



pochybností o jej hodnote. Je to drahocenná perla (pozri Matúš 13:46).

Keď hovoríme o Cirkvi, nesnažíme sa, aby to znelo lepšie ako to v skutočnosti je.
Nepotrebujeme svoje posolstvo skrášľovať. Musíme toto posolstvo oznamovať priamo a 
úprimne. Ak otvoríme komunikačné kanály, samotné posolstvo znovuzriadeného evanjelia Ježiša 
Krista preukáže svoju správnosť tým, ktorí sú pripravení ho obdržať.

Niekedy je veľký rozdiel – priepasť v porozumení – medzi tým, aké skúsenosti máme s Cirkvou 
zvnútra a ako sa na to pozerajú tí zvonka. Toto je ten zásadný dôvod, prečo máme v našich 
chrámoch, predtým než je každý z nich zasvätený, dní otvorených dverí. Členovia, ktorí sa 
zúčastňujú ako dobrovoľníci na dňoch otvorených dverí v chráme sa jednoducho pokúšajú 
pomôcť ostatným, aby videli Cirkev tak isto, ako ju oni vidia zvnútra. Zisťujú, že Cirkev je 
zázračné dielo, priam div, a chcú, aby to vedeli aj ostatní. Žiadam vás, aby ste činili tak isto.

Sľubujem vám, že ak zareagujete na výzvu, aby ste sa delili o vašu vieru a pocity ohľadom 
znovuzriadeného evanjelia Ježiša Krista, vaším neustálym spoločníkom bude duch lásky a duch 
odvahy, lebo „dokonalá láska vyháňa strach“ (1. Jánov 4:18).

Toto je čas rastúcich príležitostí, aby sme zdieľali evanjelium Ježiša Krista s ostatnými. Kiež sa 
pripravíme na to, aby sme využili príležitosti, ktoré sú nám dané, aby sme sa delili o svoju vieru, 
o to sa pokorne modlím v mene Ježiša Krista, amen.


