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Vzácne zasľúbenia Knihy 
Mormonovej

Pred mnohými rokmi som stál pri posteli mla-
dého otca, ktorý balansoval medzi životom a 
smrťou. Jeho rozrušená manželka a ich dve deti 

sedeli obďaleč. Vzal moju ruku do svojej a s proseb-
ným pohľadom sa opýtal: „Biskup, ja viem, že čoskoro 
zomriem. Povedzte mi, čo sa stane s mojou dušou, keď 
odídem.“

V duchu som sa pomodlil v prosbe o nebeské vede-
nie a všimol som si na stolíku pri jeho posteli trojkombi-
náciu. Vzal som knihu a zalistoval v nej. Nakoniec som 
našiel to, čo som mal, bez snahy z mojej strany, zastavil 
som sa na 40. kapitole Almu v Knihe Mormonovej. Pre-
čítal som mu tieto slová:

Hľa, anjel mi oznámil, že duchovia všetkých ľudí, 
akonáhle odídu z tohto smrteľného tela, . . . sú prive-
dení domov k tomu Bohu, ktorý im dal život.

A potom, . . . duchovia tých, ktorí sú spravodliví, sú 
prijatí do stavu šťastia, ktorý sa nazýva raj, stav odpo-
činutia, stav pokoja, kde budú odpočívať od všetkých 
trápení svojich a od všetkých starostí a smútku (pozri 
Alma 40:11 – 12).

Ako som pokračoval v čítaní o vzkriesení, tvár 
mladého muža sa rozžiarila a na jeho perách sa objavil 
úsmev. Ukončil som svoju návštevu a rozlúčil som sa 
s touto prekrásnou rodinou.

Bolo to na pohrebe, keď som sa s onou ženou  
a deťmi stretol zase. Premýšľal som o onej noci, kedy 
mladý muž prosil o pravdu a odpoveď na svoju otázku 
obdržal z Knihy Mormonovej.

Z Knihy Mormonovej pochádzajú ďalšie vzácne 
zasľúbenia, vrátane zasľúbenia mieru, slobody a požeh-
naní, ak budeme slúžiť iba Bohu krajiny tejto, ktorý je 
Ježiš Kristus (pozri Eter 2:12).

Z týchto stránok prichádza sľub nikdy nekončiaceho 
šťastia pre tých, ktorí zachovávajú prikázania Božie. 
Lebo hľa, tí sú požehnaní vo všetkých veciach, ako  
v časných, tak v duchovných (pozri Mosiáš 2:41).

Z týchto stránok prichádza sľub nepredstaviteľnej 
radosti tým, ktorí sa stanú nástrojom v rukách Božích 
pri záchrane Jeho vzácnych synov a dcér (pozri Alma 
28:8; 29:9).

Z týchto stránok prichádza zasľúbenie, že rozptýlený 
Izrael bude zhromaždený – dielo, v ktorom sme zapo-
jení skrze našu veľkú celosvetovú misionársku snahu 
(pozri 3. Nefi 16; 21 – 22).

Z týchto stránok prichádza zasľúbenie, že keď sa 
modlíme k Otcovi v posvätnom mene Ježiša Krista, naše 
rodiny budú požehnané (pozri 3. Nefi 18:21).

Zo štúdia týchto stránok prichádza naplnenie proroc-
kého sľubu, že „do vašich životov a do vašich domovov 
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príde väčšia miera Ducha Pánovho, posilnené rozhod-
nutie kráčať v poslušnosti Jeho prikázaní a pevnejšie 
svedectvo o skutočnosti živého Syna Božieho“.1

A z týchto stránok Knihy Mormonovej prichádza 
Moroniho zasľúbenie, že skrze modlitbu, skutočný zá-
mer a vieru v Krista, môžeme poznať pravdivosť týchto 
zasľúbení skrze moc Ducha Svätého (pozri Moroni  
10:4 – 5).

Spolu s ďalšími prorokmi neskorších dní svedčím 
o pravosti tejto najsprávnejšej zo všetkých kníh na 
zemi 2, dokonca Knihy Mormonovej, ďalšom svedectve 
o Ježišovi Kristovi. Jej posolstvo sa rozpína po zemi 
a prináša jej čitateľom poznanie pravdy. Je mojim 
svedectvom, že Kniha Mormonova mení životy. Kiež 
ju každý z nás číta znova a znova. A kiež sa s radosťou 

delíme o naše svedectvá týchto vzácnych zasľúbení so 
všetkými deťmi Božími.

POZNÁMKY
1. Gordon B. Hinckley, „A Testimony Vibrant and True“, Liahona, august 

2005, 6.
2. Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith (2007), 64.

UČENIE Z TOHTO POSOLSTVA

V písmach „nachádzame zásady pravdy, ktoré vyrie-
šia každý zmätok a všetky problémy a každú dilemu, 
ktorej bude ľudská rodina čeliť“ (Teaching, No Greater 
Call [1999], 51). Keď sa budete s rodinou deliť o posol-
stvo prezidenta Monsona, vyzvite ich, aby počúvali oné 
„vzácne zasľúbenia“, ktoré našiel v Knihe Mormonovej. 
Môžete sa podeliť o zasľúbenie z Knihy Mormonovej, 
ktoré má význam pre vás.
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V Knihe Mormonovej čítame 
o príkladných mladých mu-

žoch, ktorí boli neobyčajne statoční, 
odvážni a mocní. Áno, boli to muži 
pravdy a rozvážnosti, lebo boli po-
učovaní, aby zachovávali prikázania 
Božie a kráčali pred Ním vzpria-
mene (pozri Alma 53:20 – 21). Títo 
mladí muži vzdali hold svojim mat-
kám – svojim vzorom a učiteľkám.

Matky Helamanových bojovníkov 
žili v časoch nie tak odlišných od 
našich. Ich situácia bola ťažká a ne-
bezpečná a mladí boli povolaní, aby 
bránili fyzickú a duchovnú slobodu. 
Dnes žijeme vo svete, kedy boju-
jeme nie „proti krvi a telu, ale proti 
kniežatstvám a mocnostiam, proti 
pánom sveta tejto temnosti, proti 
zlým duchom v nebesiach“ (Efez-
ským 6:12).

Náročné časy si žiadajú silných 
rodičov a vzory, ktoré učia pravdu, 
ktorú poznali aj Helamanovi bo-
jovníci: Keď nebudú pochybovať, 
Boh ich vyslobodí (pozri Alma 
56:47). Učenie a demonštrovanie 
tejto pravdy si dnes žiada ostraži-
tosť. Avšak, nemusíme sa strachovať. 
Keď vieme, kto sme a kto je Boh 
a učinili sme s Ním zmluvy, sme ako 
tieto matky bojovníkov – budeme 
mať veľký a dobrý vplyv.

Celkom isto bol každý z He-
lamanových 2 060 bojovníkov 
ovplyvnený matkou. Ale tieto matky 
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Ak nebudeme pochybovať
Preštudujte si tento materiál a, ak je to vhodné, prediskutujte ho so sestrami, ktoré 
navštevujete. Používajte otázky, aby ste posilnili vaše sestry a aby sa Združenie pomoci  
stalo aktívnou súčasťou vášho vlastného života.

nekonali osamotene. Spoločne 
s ďalšími spravodlivými mužmi 
a ženami, tieto matky museli byť 
jednotné vo svojej viere a v príklade, 
aby učili moci zmlúv. Mladí ľudia 
oných dní rozumeli zmluve, ktorú 
ich rodičia učinili, že sa nebudú 
zapájať do vojny. A dokonca aj keď 
sa to zdá nemožné, milujúci Nebe-
ský Otec pre týchto rodičov otvoril 
cestu, aby mohli dodržať svoju 
zmluvu a udržať si svoju slobodu 
(pozri Alma 56:5 – 9). Podobne aj 
my musíme ctiť svoje zmluvy tak, 
aby deti a mládež – naše vlastné 
deti a tie v našich zboroch, poboč-
kách, susedstvách a spoločenstvách 
– budú rozumieť a podporovať 
dodržiavanie zmlúv.

Keď si ctíme naše zmluvy, Ne-
beský Otec môže pre nás pripraviť 
cestu. Máme žiť podľa našich zmlúv 
s precíznosťou. Môžeme byť, naprí-
klad, precízne v modlitbe, v štúdiu 
písiem, v tom, že budeme mať vždy 
platné chrámové odporučenie, 
v cudnom obliekaní sa a v ctení si 
sabatu. Ak tak učiníme, naše deti to 
poznajú a budú schopné povedať, 
že nepochybujú o tom, že ich matky 
to vedeli (pozri Alma 56:48).

Ženy Svätých neskorších dní, 
ktoré si uvedomujú, že ich sila 
pochádza z Pánovho uzmierenia, sa 
nevzdávajú počas ťažkých a zloži-
tých časov. Ako tie, čo dodržiavajú 

svoje zmluvy, vynikáme v podpore, 
výchove a ochrane detí a mládeže, 
tak aby sme jedného dňa mohli po-
vedať o tejto nastupujúcej generácii, 
že sme nikdy nevideli takú veľkú 
odvahu, nie, ani medzi všetkými 
(pozri Alma 56:45).
Julie B. Becková, generálna prezidentka 
Združenia pomoci.

Čo môžem urobiť?
1. Ako môže svojim sestrám 
pomôcť rozpoznať a konať podľa 
moci, ktorou ovplyvňujú nastu-
pujúcu generáciu?

2. Akú inšpiráciu nájdem v Knihe 
Mormomovej, aby zodpovedala 
výzvy, ktorým dnes čelím?

Pre ďalšie informácie, choďte na 
www .reliefsociety .lds .org.
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