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Kněžská moc, která spojuje rodiny na věčnost, 
je jedním z největších darů Božích. Každý, kdo 
rozumí plánu spasení, touží toto trvalé požehnání 

získat. Bůh dává zaslíbení, že rodiny mohou být spojeny 
na věky, a to pouze skrze pečeticí obřady, které jsou 
vykonávány v zasvěcených chrámech Církve Ježíše Krista 
Svatých posledních dnů.

Klíče kněžství, které toto umožňují, byly znovuzří-
zeny na zemi prorokem Eliášem, který je předal Josephu 
Smithovi v chrámu Kirtland. Žijící proroci Církve Ježíše 
Krista Svatých posledních dnů si tyto klíče kněžství předá-
vají v nepřerušené linii podnes.

Pán během svého působení ve smrtelnosti hovořil 
o moci pečetit rodiny, když v rozmluvě s Petrem, svým 
hlavním apoštolem, řekl: „Amen pravím vám: Cožkoli sví-
žete na zemi, budeť svázáno i na nebi; a cožkoli rozvížete 
na zemi, budeť rozvázáno i na nebi.“ (Matouš 18:18.)

S rodinou můžeme na věky žít pouze v celestiálním 
království. Tam můžeme přebývat v rodinách v přítomnosti 
Nebeského Otce a Spasitele. Prorok Joseph Smith popsal 
tento úžasný zážitek v Nauce a smlouvách takto:

„Až se Spasitel ukáže, budeme ho viděti takového,  
jaký je. Uvidíme, že je člověk jako my.

A totéž společenství, které existuje mezi námi zde, 
bude existovati mezi námi tam, pouze bude spojeno 
s věčnou slávou, z kteréžto slávy se nyní netěšíme.“ 
(NaS 130:1–2.)

Tyto verše z písem uvádějí, že můžeme směle usilovat 
o dosažení nebeské úrovně vztahů v rodině. Můžeme 
se natolik zajímat o členy své rodiny, ať žijící či zesnulé, 
že uděláme vše, co je v našich silách, abychom jim nabídli 
kněžské obřady, skrze které budeme spojeni v nebi.

Mnozí z vás, mladí i staří, tak již činíte. Vyhledáváte 
jména předků, kteří ještě neobdrželi obřady, díky nimž 
můžete být spolu zpečetěni.

Téměř každý z vás má žijící příbuzné, kteří nebyli zpeče-
těni se svojí rodinou prostřednictvím kněžské moci. Mnozí 
z vás máte žijící příbuzné, kteří obdrželi kněžské obřady, 
ale nedodržují smlouvy, které s Bohem uzavřeli. Bůh vám 
požehná, abyste byli schopni s vírou podat pomocnou ruku 
všem těmto příbuzným. Máte zaslíbení, které Pán dává svým 
učedníkům, kteří jdou, aby k Němu přiváděli druhé:

„A kdokoli vás přijme, tam budu já také, neboť půjdu 
před tváří vaší. Já budu na pravici vaší a na levici vaší 
a Duch můj bude v srdci vašem a andělé moji kolem vás, 
aby vás podpírali.“ (NaS 84:88.)

Z okna své kanceláře vídám každý den nevěsty a ženi-
chy, jak se nechávají fotografovat obklopeni nádhernými 
květinami a tryskajícími fontánami. Ženich často nese ne-
věstu v náručí, aby udělal alespoň několik vratkých kroků, 
zatímco fotograf mačká spoušť. Pokaždé, když to vidím, 
myslím na páry, které znám, které po čase, někdy jen 
velmi krátce po svatbě, musely nést jeden druhého, avšak 
trochu jiným způsobem, když se jejich život stal obtížným. 
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Můžeme ztratit práci. Děti, které se narodí, mohou mít 
veliké těžkosti. Můžeme onemocnět. V těchto obdobích 
zkoušek, které od nás vyžadují více, než jsme se domní-
vali, že v nás je, se z nás díky tomu, že jsme si v době, 
kdy byl život snazší, navykli činit druhým tak, jak bychom 
chtěli, aby oni činili nám, stanou hrdinové a hrdinky.

Dlužíme své rodině takový vztah, v jakém budeme 
moci pokračovat i v přítomnosti Boží. Musíme se pokusit 
neurážet druhé a být těmi, kdo se neuráží. Můžeme se roz-
hodnout, že odpustíme rychle a plně. Můžeme se pokusit 
stavět štěstí druhých nad své vlastní. Můžeme být laskaví 
v řeči. Když se budeme snažit to vše činit, přizveme do 
své rodiny a života Ducha Svatého.

Ujišťuji vás, že s Pánovou pomocí a kajícným srdcem 
můžeme v tomto životě zachytit záblesk života, který by-
chom chtěli žít na věky. Nebeský Otec nás miluje. Přeje si, 
abychom se k Němu vrátili. Spasitel nám skrze moc svého 
Usmíření umožňuje se v srdci změnit tak, jak je to třeba, 
abychom mohli vstoupit do svatého chrámu, uzavírat 
smlouvy, které můžeme následně dodržovat, a abychom 
časem mohli žít s rodinou na věky v celestiální slávě –  
zpět ve svém domově.

NÁMĚTY PRO VÝUKU Z TOHOTO POSELSTVÍ

Až se budete dělit o nauku ohledně věčných rodin, 
zamyslete se nad tím, co řekl starší Richard G. Scott 
z Kvora Dvanácti apoštolů: „Vždy se snažte posilovat 
rodiny. Učte s myslí upřenou na to, jak je důležité, 
aby rodiny byly zpečetěny v chrámu. … Když máte na 
paměti pečeticí obřady chrámu, budete se podílet na 
budování království Božího na zemi.“ („Příklad zajisté 
dal jsem vám“, Liahona, květen 2014, 34.) Jak můžete 
pomoci těm, které učíte, získat vizi toho, jak je důle-
žité, abychom byli zpečetěni v chrámu? Vyzvěte ty, 
kteří ještě nebyli zpečetěni, aby pohovořili o tom, jaké 
kroky směřující k tomuto obřadu mohou učinit. Vy-
zvěte ty, kteří již zpečetěni byli, aby pohovořili o tom, 
jak si mohou udržet vizi věčné rodiny a zdokonalovat 
vzájemné vztahy.

MLÁDEŽ
Na věky spojena se svojí rodinou
Laura Burtonová

Když mne moje biologická matka dala ve třech letech 
k adopci, svolila, aby byla dovršena pouze tehdy, 

pokud budou moji rodiče souhlasit s tím, že mé církevní 
obřady nebudou vykonány, dokud nedosáhnu věku 
dvanácti let. Myslela si, že na to, abych mohla činit svá 
vlastní rozhodnutí, musím být dostatečně stará, ale 
čekání bylo velmi obtížné.

Ano, bylo obtížné pozorovat, jak se řada mých přátel 
dává pokřtít ve věku osmi let, ale daleko obtížnější bylo 
žít s tím, že nemohu být připečetěna ke svým adop-
tivním rodičům a pěti starším sourozencům, dokud mi 
nebude 12. Bála jsem se, že se mi něco stane, a já k nim 
nebudu moci být připečetěna.

Když se blížily mé dvanácté narozeniny, začali jsme 
plánovat můj křest a připečetění k rodině. Rodiče mne 
nechali vybrat si chrám, ve kterém bych chtěla být s nimi 
zpečetěna. Vždy se mi zdál být nejkrásnější chrám San 
Diego v Kalifornii, a tak celá rodina souhlasila, že na 
pečetění pojedeme do Kalifornie.

Nemohla jsem se dočkat, až budu se svými rodiči 
a sourozenci tvořit věčnou rodinu. Během pečetění 
jsem pociťovala Ducha tak silně, že jsem stěží schopna 
to vyjádřit slovy. Nyní, když jsem konečně připečetěna 
ke své rodině, mé obavy vystřídal pocit útěchy a pokoje 
plynoucí z vědomí, že jsem s nimi spojena na věky.
Autorka žije v Utahu v USA.

DĚTI
Hleďte k chrámu

President Eyring vysvětluje, že díky kněžství máme 
možnost jít do chrámu, abychom byli zpečetěni s rodi-

nou na věčnost. Nakreslete nebo najděte obrázek svého 
oblíbeného chrámu a umístěte ho někam, kde ho každý 
den uvidíte. Napište si v několika bodech, jak se připra-
víte na to, abyste jednoho dne mohli jít do chrámu.
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Toto je další poselství navštěvujících 
učitelek ze série, která se věnuje božským 
vlastnostem Spasitele.

„Nechť ctnost zdobí myšlenky 
tvé neustále; potom bude 

růsti sebedůvěra tvá v přítomnosti 
Boží; a nauka kněžství bude skrá-
pěti duši tvou jako rosa z nebe.“ 
(NaS 121:45.)

Co je to ctnost? President James 
E. Faust (1920–2007) řekl: „Ctnost 
ve svém širším slova smyslu zahr-
nuje všechny rysy spravedlivosti.“ 1 
President Gordon B. Hinckley 
(1910–2008) dodal: „Láska k Bohu 
je podstatou veškeré ctnosti, veš-
keré dobrotivosti [a] veškeré síly 
charakteru.“ 2

O spojitosti mezi ženami a ctností 
řekl starší D. Todd Christofferson 
z Kvora Dvanácti apoštolů toto: 
„Ženy si s sebou na tento svět přiná-
šejí jistou ctnost, božský dar, který 
je činí obratnými ve vštěpování 
vlastností, jakými jsou víra, odvaha, 
empatie či vytříbenost, do vztahů 
a kultur. …

Božské vlastnosti Ježíše Krista: 
Ctnost

Sestry, ze všech svých vztahů 
musíte na první místo v životě 
vždy klást vztah s Bohem, vaším 
Nebeským Otcem, který je zdrojem 
vaší mravní moci. Pamatujte, že 
Ježíšova moc přicházela skrze Jeho 
soustředěnou oddanost Otcově 
vůli. Usilujte o to, abyste byly právě 
takovýmito učednicemi Otce a Syna, 
a váš vliv nikdy nezeslábne.“ 3

Další verše z písem
Žalmy 24:3–5; Filipenským 4:8; 
2. Petrova 1:3–5; Alma 31:5;  
NaS 38:23–24

Z písem
Ctnostné ženy, naplněné vírou, se 

v dnešní době obracejí na Spasitele. 
V Lukášovi 8 čteme o jedné ženě, 
která dvanáct let krvácela a nebylo 
možné ji uzdravit. Usilovala o uzdra-
vení, když „přistoupivši [ke Kristu] 
po zadu, dotkla se podolka roucha 
jeho, a hned přestala nemoc její. … 
I řekl Ježíš: Dotekl se mne někdo, 
nebo poznal jsem já, že moc 4 ode 

mne vyšla.“ Tato ctnostná, věrná 
žena před Ním poklekla a po-
věděla Mu „přede vším lidem“, 
že „[se Ho] dotkla“ a „kterak 
jest hned uzdravena. A on řekl 
jí: Dobré mysli buď, dcero, víra 
tvá tebe uzdravila.“ (Viz Lukáš 
8:43–48; viz také 6:17–19.)

Spasitel nás může skrze svoji 
moc 5 uzdravit, uschopnit, utěšit 
a povzbudit, když se s odva-
hou a vírou rozhodneme, že 
se na Něho obrátíme.
ODKAZY
1. James E. Faust, „Ctnosti spravedlivých 

Božích dcer“, Liahona, květen 2003, 108.
2. President Gordon B. Hinckley, „Excerpts 

from Recent Addresses of President Gor-
don B. Hinckley“, Ensign, Apr. 1996, 73.

3. D. Todd Christofferson, „Mravní síla žen“, 
Liahona, listopad 2013, 29, 31.

4. Ctnost v sobě zahrnuje moc. (Viz Marek 
5:30.)

5. V Průvodci k písmům je „kněžství“ defino-
váno jako „pravomoc a moc, kterou Bůh 
dává muži, aby jednal ve všech věcech pro 
spasení člověka“. (NaS 50:26–27.)
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K zamyšlení

Jak nás ctnost posiluje  
a obdařuje mocí?

S modlitbou si prostudujte tento materiál a snažte se poznat, o co se máte podělit s těmi, 
které učíte. Jak porozumění božským vlastnostem Spasitele prohloubí vaši víru v Něj 
a požehná těm, nad nimiž bdíte v rámci navštěvujícího učení? Další informace najdete 
na stránkách reliefsociety.lds.org.

Víra, rodina, služba


