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Chrámová 
požehnání

Pamatuji si na to, jak rodiče vzali naši rodinu do 
nově postaveného chrámu ve Švýcarsku, který 
byl prvním v Evropě, abychom se stali věčnou 

rodinou. Bylo mi 16 a byl jsem nejmladší ze čtyř dětí. 
Poklekli jsme společně u oltáře, abychom byli na zemi 
zpečetěni mocí kněžství s nádherným příslibem, že 
můžeme být zpečetěni na věčnost. Nikdy na ten nád-
herný okamžik nezapomenu.

Jako chlapce mě hodně ovlivnilo to, že jsme překročili 
hranice, abychom byli zpečetěni jako rodina. Symbolizuje 
to pro mě způsob, jakým chrámová práce překračuje 
světské hranice, aby přinesla věčná požehnání všem 
obyvatelům země. Chrámy Církve Ježíše Krista Svatých 
posledních dnů jsou vskutku postaveny ku prospěchu 
celého světa, bez ohledu na národnost, kulturu nebo 
politické přesvědčení.

Chrámy jsou neoblomnými svědky toho, že dobro 
zvítězí. President George Q. Cannon (1827–1901), první 
rádce v Prvním předsednictvu, jednou řekl: „Každý 
základní kámen, který je položen pro chrám, a každý 
dokončený chrám… zmenšuje moc Satana na zemi a 
zvyšuje moc Boha a Božskosti.“ 1

Zatímco každý chrám zvyšuje vliv spravedlivosti na 
zemi, ta největší požehnání přicházejí samozřejmě k těm, 
kteří chrámy navštěvují. V chrámech získáváme další světlo 

a poznání a uzavíráme posvátné smlouvy, které nám, 
dodržujeme-li je, pomáhají kráčet po cestě učednictví. 
Stručně řečeno, chrám nás učí o posvátném účelu života a 
pomáhá nám získat ty správné fyzické a duchovní postoje.

Chrám však nenavštěvujeme jen sami pro sebe. 
Pokaždé, když vstoupíme do těchto posvátných staveb, 
podílíme se na posvátném, výkupném díle spasení, které 
je skrze Usmíření Otcova Jednorozeného učiněno dos-
tupným všem dětem Božím. Je to nezištná a svatá služba, 
která nám smrtelníkům umožňuje, abychom se podíleli 
na nádherné práci, jíž se stáváme spasiteli na hoře Sionu.

Vás, kteří v této době nemůžete z nějakého důvodu 
chrám navštěvovat, povzbuzuji k tomu, abyste udělali 
vše, co je ve vašich silách, abyste měli platné chrámové 
doporučení. Chrámové doporučení je symbolem naší 
věrnosti a odhodlání sloužit Pánu. Je to symbol naší lásky 
k Pánu, neboť Ježíš učil: „Kdož by měl přikázaní má, a 
ostříhal jich, onť jest ten, kterýž mne miluje. A kdož mne 
miluje, milován bude od Otce mého, a jáť jej budu milo-
vati, a zjevím jemu samého sebe.“ ( Jan 14:21.)

A zatímco se náš svět stává krásnějším s každou touto 
budovou zasvěcenou Pánu, modlím se o to, abychom 
vykonávali svůj díl práce a přiváděli nebe blíže zemi 
tím, že budeme hodni chrámového doporučení a že ho 
budeme používat. Když tak budeme činit, spravedlivost 
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jistě vzroste nejen v našem životě a domově, ale také 
v našich společenstvích a po celém světě.

Odkaz
1. George Q. Cannon, in „The Logan Temple“, Millennial Star, Nov. 12, 

1877, 743.

Náměty Pro výUkU z tohoto Poselství

většina lidí se učí lépe a pamatuje si déle, když při 
výuce nepoužíváte pouze mluvené slovo, ale také 

názorné pomůcky. (viz Učení – není většího povolání 
[1999], 181.) Zvažte možnost vystavit během lekce obrázek 
chrámu. Po přečtení článku diskutujte o tom, proč je chrám 
důležitý pro presidenta Uchtdorfa. vyzvěte malé děti 
v rodině, aby nakreslily obrázek své rodiny u chrámu.

Příručka Učení – není většího povolání uvádí: 
„vyzvěte studenty, aby si stanovili jeden cíl nebo více 
cílů, které jim pomohou žít podle vyučované zásady.“ 
(167.) Mohli byste si s rodinou přečíst poselství presi-
denta Uchtdorfa a vyzvat členy rodiny, aby si zapsali 
osobní cíl, který jim pomůže, aby byli i nadále hodni 
chrámového doporučení a jeho používání.

mláDež
výhled z vyvýšeného místa
mindy raye holmesová

Jako mladá žena jsem měla mnoho příležitostí vykonávat 
v chrámu san diego Kalifornie křty za mrtvé. Přestože 

to byl vždy hezký zážitek, jedna návštěva se mi obzvlášť 
vryla do paměti.

Bylo mi 16 a má sestra právě dosáhla 12 let a bylo to 
poprvé, co jela vykonávat křty za mrtvé. Protože tam byla 
poprvé, rozhodly jsme se, že se po skončení projdeme 
venku kolem chrámu.

chrámový pozemek má na jedné straně pár míst 
s vyhlídkou, tak jsme šly tam. chrám san diego je 
umístěn hned vedle rušné dálnice, a když stojíte na 

místě s vyhlídkou, díváte se přímo na dálnici.
Když jsem toho dne stála na vyvýšeném místě u chrámu, 

uviděla jsem život z nové perspektivy. shlížela jsem na 
svět plný svištících aut, přeplněných obchodních domů  
a bilbordů pomalovaných sprejery.

Právě v té chvíli mi na mysl přišla myšlenka: „ty nech-
ceš být součástí něčeho takového, život znamená něco 
jiného.“ vždy jsem byla učena tomu, že cílem života je 
vrátit se k nebeskému otci a stát se takovou, jako je 
on. věděla jsem, že k tomu, abych tohoto cíle dosáhla, 
nepotřebuji věci světa.

obrátila jsem se, pohlédla jsem na nádherný chrám 
a byla jsem vděčná za znalost evangelia a za perspek-
tivu, kterou mi dává. věděla jsem, že jsem uprostřed 
zmateného a zrádného světa našla vyvýšené místo, na 
kterém mohu stát.

toho dne u chrámu jsem slíbila nebeskému otci, že 
budu vždy stát na Jeho straně, a ne na straně světa. ať 
už na nás svět uvrhne cokoli, my to můžeme překonat, 
když budeme dodržovat smlouvy, které jsme uzavřeli,  
a budeme stát na svatých místech (viz nas 87:8).

Děti
Činí svět krásnějším

President Uchtdorf řekl, že když je postaven 
chrám, vzrůstá tím Boží moc na zemi a svět se 

stává krásnějším místem. toto jsou některá z krás-
ných požehnání, která chrám lidem dává. Když 
budete žít tak, abyste jednoho dne byli hodni 
vstoupit do chrámu, každé z těchto požehnání může 
být vaše!

Místo lásky a krásy
Křest pro ty, kteří za svého života nebyli pokřtěni
Manželství, které může trvat navěky
děti, které jsou na věky připečetěny k rodičům
Místo, kde se učíme o nebeském otci a Ježíši Kristu
vedení způsobilého a poslušného života
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Prohlubujte víru a osobní spravedlivost
Prostudujte si tyto materiály a diskutujte o vybraných částech se sestrami, které navštěvujete. Použijte dané 
otázky, abyste díky nim tyto sestry posílily a aby se Pomocné sdružení stalo aktivní součástí vašeho života.

Z písem: Izaiáš 2:2–3; NaS 109:22–23; 
110:8–10

Naše zodpovědnost být hodny 
uctívání v chrámu

 „smlouvy, které uzavíráme, a s tím 
spojené obřady, které v chrámu 

přijímáme, se stávají naším dopo-
ručením pro vstup do Boží přítom-
nosti. Tyto smlouvy nás pozvedají 
nad meze našich schopností a našeho 
duševního rozhledu. Uzavíráme 
smlouvy, abychom ukázali svou 
oddanost při budování království. 
Když uzavíráme smlouvu s Bohem, 
stáváme se lidem smlouvy. Věrným 
dodržováním těchto smluv získáváme 
všechna slíbená požehnání…

Co mohou ženy v Církvi dělat, aby 
si činily nárok na požehnání chrámu?

Pán skrze své proroky vyzývá ty, 
kteří dosud neobdrželi požehnání 
chrámu, aby udělali vše, co je nutné 
k tomu, aby byli hodni je přijmout. 
Vyzývá ty, kteří již tato požehnání 
přijali, aby se vraceli tak často, jak je 
to jen možné, aby se opět těšili z chrá-
mového uctívání, aby rozšířili svou vizi 
a své chápání Jeho věčného plánu.

Buďme hodny toho, abychom 
měly platné chrámové doporučení. 
Pojďme do chrámu, abychom na věky 
zpečetily své rodiny. Vracejme se do 
chrámu tak často, jak nám to okolnosti 
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dovolují. Dejme svým zemřelým 
příbuzným příležitost přijmout obřady 
oslavení. Mějme užitek z duchovní 
síly a ze zjevení, které získáváme, 
když navštěvujeme chrám pravidelně. 
Buďme naplněny vírou a uzavírejme 
a dodržujme chrámové smlouvy, 
abychom mohly obdržet úplná 
požehnání plynoucí z Usmíření.“ 1

Silvia H. Allredová, první rádkyně  
v generálním předsednictvu Pomocného 
sdružení.

Z naší historie
President Gordon B. Hinckley 

(1910–2008) učil, že Pomocné 
sdružení vzešlo z touhy sester uctí-
vat v chrámu:

„Během stavby chrámu v Kirtlandu 
byly ženy vyzvány, aby svůj porce-
lán rozdrtily na malé kousky, které 
se přimíchaly do omítky používané 
na zdech chrámu, aby tam na ně 
dopadala zář slunce a měsíce a toto 
odražené světlo mělo zkrášlit vzhled 
budovy.

V těch dobách, kdy bylo velmi 
málo peněz, ale hojnost víry, při-
spívali ti, co pracovali na stavbě 
Pánova domu, svými silami a záso-
bami. Ženy je zásobovaly nejlepším 
jídlem, jaké dokázaly připravit. 
Edward W. Tullidge zaznamenal, že 
zatímco ženy šily chrámové závoje, 

Joseph Smith, který je pozoroval, 
řekl: ‚Nuže, sestry, jste vždy po ruce. 
Sestry jsou vždy první a nejpřednější 
ve všech dobrých skutcích. Maria 
byla prvním svědkem vzkříšení; a 
sestry jsou nyní první při práci na 
interiéru chrámu‘…

Když se pak stavěl chrám  
v Nauvoo, i tady se spojilo něko-
lik žen, aby těm, co pracovali na 
stavbě, ušily košile. Právě za těchto 
okolností se ve čtvrtek, 17. března 
1842, sešlo v místnosti nad proroko-
vým obchodem dvacet sester.“ 2  
A tak začalo Pomocné sdružení.

Odkazy
 1. Silvia H. Allredová, „Svaté chrámy, posvátné 

smlouvy“, Liahona, listopad 2008, 113, 114.
 2. Gordon B. Hinckley, „Ambitious to Do 

Good“, Ensign, Mar. 1992, 2.
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Co můžeme udělat?
1. Jakou podporu mohu nabíd-
nout sestře, abych jí pomohla 
připravit se a navštívit chrám?

2. Jak mohu být příkladem 
dědictví oněch prvních sester, 
které pro získání požehnání 
chrámu něco obětovaly?

3. Jak si mohu činit nárok na 
požehnání chrámu?

Pro získání dalších informací viz 
www.reliefsociety.lds.org.
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