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Požehnania 
chrámu

Stále si pamätám na to, keď moji rodičia vzali  
svoju rodinu do novo vybudovaného chrámu  
vo Švajčiarsku, prvého v Európe, aby sme sa stali 

večnou rodinou. Mal som 16 rokov a bol som najmladší 
zo štyroch detí. Pokľakli sme spoločne pri oltári, aby 
sme boli spečatení na zemi mocou kňazstva s úžasným 
prísľubom, že môžeme byť spečatení na večnosť. Nikdy 
nezabudnem na tento nádherný okamih.

Ako malého chlapca ma úplne ohromilo to, že na to, 
aby sme boli spečatení ako rodina, sme museli prekro-
čiť hranice. Je to pre mňa symbolom toho, že chrámová 
práca prekračuje hranice sveta a prináša večné požeh-
nania všetkým obyvateľom zeme. Chrámy Cirkvi Ježiša 
Krista Svätých neskorších dní sú naozaj budované pre 
blaho celého sveta, nezáležiac na národnosti, kultúre  
či politickej orientácii.

Chrámy sú pevným svedectvom toho, že dobrota 
zvíťazí. Prezident George Q. Cannon (1827–1901), prvý 
radca v Prvom predsedníctve, raz povedal: „Každý 
položený základný kameň chrámu a každý dokončený 
chrám . . . zmenšuje Satanovu silu na zemi a zvyšuje 
Božiu moc a zbožnosť.“ 1

Zatiaľ čo každý chrám zvyšuje vplyv spravodlivosti 
na zemi, najväčšie požehnania samozrejme získavajú 
tí, ktorí chrám naozaj navštevujú. Tam obdržíme ďalšie 

svetlo a poznanie a uzatvoríme posvätné zmluvy, ktoré, 
ak ich dodržiavame, nám pomôžu kráčať po ceste nasle-
dovníctva. Skrátka, chrám nás učí posvätný význam 
života a pomáha nám niesť naše ozajstné fyzické  
a duchovné bremená.

Jednako len, nechodíme do chrámu len kvôli 
sebe. Vždy, keď vstúpime do tejto posvätnej budovy, 
zohrávame svoju úlohu v posvätnom, vykupiteľskom 
diele spásy, ktorá je dostupná všetkým Božím deťom 
ako dôsledok uzmierenia Jednorodeného Otcovho. 
Toto je nesebecká a svätá služba a niečo, čo nám ako 
smrteľníkom umožňuje byť podielnikmi na úžasnom 
diele, keď sa stávame záchrancami na hore Sion.

Pre tých, ktorí momentálne z akéhokoľvek dôvodu 
nemôžu vstúpiť do chrámu, povzbudzujem vás, urobte 
všetko, čo je vo vašej moci, aby ste mohli byť držiteľmi 
platného chrámového odporučenia. Chrámové odpo-
ručenie je symbolom našej vernosti a odhodlania slúžiť 
Pánovi. Je to symbol našej lásky k Pánovi, ako učil Ježiš: 
„Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje, 
a kto mňa miluje, toho bude milovať aj môj Otec, aj ja ho 
budem milovať a vyjavím mu seba samého“ ( Ján 14:21).

Zatiaľ čo sa svet neprestáva skrášľovať týmito posvät-
nými budovami zasvätenými Pánovi, je mojou mod-
litbou, aby sme vykonali svoju časť v prinesení nebies 
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bližšie k zemi tým, že budeme hodnými držiteľmi  
chrámového odporučenia a budeme ho používať. Keď 
tak činíme, spravodlivosť bude s určitosťou rásť nielen  
v naši životoch a domovoch, ale i v našich komunitách  
a po celom svete.

Poznámka
 1. George Q. Cannon, v „The Logan Temple“, Millennial Star,  

12. novembra 1877, 743.

Učenie z tohto Posolstva

väčšina ľudí sa lepšie učí a dlhšie si učivo zapamätá, 
keď prezentujete dané myšlienky nielen slovom, 

ale aj s použitím vizuálnych pomôcok (pozri Teaching, 
No Greater Call [1999], 182). Zvážte, že v priebehu lekcie 
vystavíte obrázok chrámu. Po prečítaní článku diskutujte 
o tom, prečo je pre prezidenta uchtdorfa chrám taký 
dôležitý. vyzvite malé deti v rodine, aby nakreslili obrá-
zok svojej rodiny v chráme.

Teaching, No Greater Call hovorí: „Povzbuďte tých, 
ktorých učíte, aby si stanovili jeden či viac cieľov, ktoré im 
pomôžu žiť podľa zásad, ktoré ich učíte“ (159). Zvážte, či 
prečítate posolstvo prezidenta uchtdorfa spolu s rodinou 
a vyzvite členov rodiny, aby si zapísali osobné ciele, ktoré 
by im pomohli zostať hodnými, aby mohli mať chrámové 
odporučenie a používať ho.

mláDež
Pohľad z vyvýšeného miesta
mindy Raye holmes

ako mladý človek som mal mnoho príležitostí 
vykonávať krsty za mŕtvych v chráme v san diegu  

v Kalifornii. vždy to bol dobrý zážitok, ale jedna cesta  
do chrámu sa mi vryla do pamäte.

Mal som 16 a moja malá sestra 12, a bola to jej prvá 
cesta do chrámu, aby vykonala krsty za mŕtvych. Keďže to 
bola jej prvá návšteva chrámu, keď sme skončili, rozhodli 
sme sa poprechádzať okolo chrámu.

na jednej strane chrámového pozemku bolo niekoľko 

vyhliadok, tak sme sa pobrali tým smerom. Keďže chrám 
v san diegu leží pri rušnej diaľnici, keď stojíte na vyh-
liadke, môžete vidieť diaľnicu priamo pod sebou.

Keď som v ten deň stál na vyvýšenom mieste chrámu, 
získal som novú perspektívu svojho života. hľadel som 
dole na svet svištiacich áut, preplnených nákupných cen-
tier a grafitmi pokreslených dopravných značiek.

a vtedy mi do mysle vkĺzla myšlienka: „ty nechceš byť 
súčasťou tohto; život nie je o tomto.“ vždy ma učili, že 
zmyslom života je vrátiť sa k nášmu nebeskému otcovi 
a žiť s ním a byť ako on. vedel som, že aby som splnil 
tento účel, nepotrebujem na to veci sveta.

otočil som sa, pozrel som sa na prekrásny chrám a bol 
som vďačný za znalosť evanjelia a za perspektívu, ktorú mi 
dalo. vedel som, že som uprostred chaotického a zákerného 
sveta našiel vyvýšeného miesto, kde môžem stáť.

v ten deň som pri chráme prisľúbil svojmu nebeskému 
otcovi, že vždy budem stáť na Jeho strane, a nie na 
strane sveta. nezáleží na tom, čím nás svet bombar-
duje, môžeme to prestáť, ak dodržiavame zmluvy, ktoré 
sme uzatvorili a ak stojíme na svätých miestach (pozri 
naZ 87:8).

Deti
Učiňme svet krajším

Prezident uchtdorf povedal, že keď je postavený chrám, 
zvyšuje to Božiu silu na zemi a svet sa stáva krajším. 

vyfarbite obrázok pod textom. nasleduje zoznam niek-
torých nádherných požehnaní, ktoré ľuďom chrám posky-
tuje. Keď žijete tak, aby ste boli hodní ísť jedného dňa do 
chrámu, všetky tieto požehnanie môžu byť vaše!

Miesto lásky a krásy.
Krsty za ľudí, ktorí neboli pokrstení počas svojho 

života.
Manželstvo, ktoré môže trvať naveky.
deti naveky pripečatené k rodičom.
Miesto, kde sa učíme o nebeskom otcovi a Ježišovi 

Kristovi.
hodný, poslušný život.
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Zvýšiť vieru a osobnú spravodlivosť
Preštudujte si tento materiál a, ak je to vhodné, porozprávajte sa o tom so sestrami, ktoré  
navštevujete. Použite otázky, ktoré vám pomôžu posilniť vaše sestry a učiniť zo Združenia  
pomoci živú súčasť vášho života.

Použité písma: Izaiáš 2:2–3;  
NaZ 109:22–23; 110:8–10

Naša zodpovednosť byť hodnými 
chrámového uctievania

 „Zmluvy, ktoré činíme v spojitosti  
s obradmi, ktoré obdržíme  

v chráme sa stávajú našimi certi-
fikátmi na prijatie do Božej prítom-
nosti. Tieto zmluvy nás povyšujú nad 
limity našej vlastnej moci a perspek-
tívy. Uzatvárame zmluvy, aby sme 
preukázali našu oddanosť budovať 
kráľovstvo. Stávame sa ľuďmi zmluvy, 
keď vstúpime do zmluvy s Bohom. 
Všetky prisľúbené požehnania sú naše 
skrze vernosť týmto zmluvám. . . .

Čo môže žena v Cirkvi urobiť, 
aby si mohla nárokovať požehnania 
chrámu?

Skrze Svojich prorokov Pán pozýva 
tých, ktorí ešte neobdržali požehnania 
chrámu, aby urobili všetko pre to, 
aby sa kvalifikovali na ich obdržanie. 
A pozýva tých, ktorí už obdržali tieto 
požehnania, aby sa vracali tak často, 
ako je to možné a znovu sa radovali  
z toho zážitku, a rozšírili svoj rozhľad 
a porozumenie Jeho večného plánu.

Buďme hodné toho mať platné 
chrámové odporučenie. Poďme 
do chrámu spečatiť naše rodiny na 
večnosť. Vracajme sa do chrámu tak 
často ako nám to okolnosti budú 
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dovoľovať. Dajme našim mŕtvym 
predkom príležitosť obdržať obrady 
povýšenia. Radujme sa z ducho-
vného posilnenia a zjavenia, ktoré 
obdržíme, keď budeme navštevovať 
chrám pravidelne. Buďme verné  
a čiňme a dodržiavajme chrámové 
zmluvy, aby sme obdržali plnosť 
požehnaní uzmierenia.“ 1

Silvia H. Allredová, prvá radkyňa  
v generálnom predsedníctve  
Združenia pomoci.

Z našej histórie
Prezident Gordon B. Hinckley 

(1910–2008) učil, že Združenie 
pomoci rastie v závislosti na túžbe 
sestier slúžiť v chráme:

„Počas stavby chrámu v Kirtlande 
boli ženy vyzvané k tomu, aby 
rozdrvili svoje porcelánové servisy 
na malé kúsky, ktoré boli zmiešané 
s omietkou, a tá sa použila na steny 
chrámu, aby tak zachytávala slnečné 
a mesačné svetlo a odrážala ho, aby 
tak oné svetlo skrášlilo zovňajšok 
budovy.

V tých časoch nedostatku peňazí, 
ale hojnosti viery, poskytli pracovníci 
svoju silu a zdroje na stavbu domu 
Pánovho. Ženy ich zásobovali 
jedlom, tým najlepším, ktoré mohli 
uvariť. Edward W. Tullidge zazna-
menal, že kým ženy šili chrámové 

závoje, Joseph Smith ich pozoroval 
a povedal: ,No, sestry, vy ste vždy 
poruke. Sestry sú vždy v popredí 
každého dobrého diela. Mária bola 
prvá pri vzkriesení; a dnešné ses-
try sú prvé v práci na vnútornom 
vybavení chrámu.‘ . . .

A rovnako aj v Nauvoo, keď bol 
chrám vo výstavbe, niekoľko žien sa 
spojilo a šilo košele pre pracujúcich 
mužov. Za týchto okolností sa dvadsať 
z nich vo štvrtok, 17. marca 1842 
zhromaždilo v hornej miestnosti 
prorokovho obchodu.“ 2 Toto bol 
začiatok Združenia pomoci.
Poznámky
 1. Silvia H. Allredová, „Sväté chrámy, posvätné 

mluvy“, Generálna konferencia október 
2008, Slovak, 147–149.

 2. Gordon B. Hinckley, „Ambitious to Do 
Good“,  Ensign, marec 1992, 2.
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Čo môžeme urobiť?
1. ako môžem podporiť svoje 
sestry, aby som ich pripravila na 
návštevu chrámu?

2. ako môžem priblížiť dedi-
čstvo oných prvých sestier, ktoré 
obetovali, aby obdržali požeh-
nania chrámu?

3. ako si môžem nárokovať 
požehnania chrámu?

Pre viac informácií kliknite na 
www.reliefsociety.lds.org.
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