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Vstal z mŕtvych

Svedectvo skutočnosti vzkriesenia Ježiša Krista 
je zdrojom nádeje a odhodlania. A môže to tak 
byť pre každé dieťa Božie. Pre mňa to tak bolo 

od jedného letného dňa v júni v roku 1969, keď moja 
matka zomrela, a trvá to odvtedy po celé roky a aj 
bude, až kým ju znova neuvidím.

Smútok z dočasného odlúčenia bol okamžite na-
hradený šťastím. Bolo to viac ako nádej na šťastné 
opätovné stretnutie. Pretože Pán zjavil tak veľa skrze 
Svojich prorokov a pretože mi Duch Svätý potvrdil 
pravdu o vzkriesení, dokážem si predstaviť, aké to bude 
opäť sa stretnúť s našimi posvätenými a vzkriesenými 
milovanými:

Toto sú tí, ktorí vyjdú vo vzkriesení 
spravodlivých. . . .

Toto sú tí, ktorých mená sú zapísané v nebesiach, 
kde Boh a Kristus sú sudcom všetkých.

Toto sú tí, ktorí sú spravodlivými ľuďmi, učinení do-
konalými skrze Ježiša, sprostredkovateľa novej zmluvy, 
ktorý vykonal toto dokonalé uzmierenie skrze preliatie 
svojej vlastnej krvi (pozri NaZ 76:65, 68 – 69).

Pretože Ježiš Kristus zlomil putá smrti, všetky deti Ne-
beského Otca narodené na svet budú vzkriesené v tele, 
ktoré nikdy nezomrie. Takže moje a vaše svedectvo 
o tejto veľkolepej pravde môže odňať pálčivú bolesť zo 
straty milovaného člena rodiny alebo priateľa a nahradiť 

ju radostným očakávaním a pevným odhodlaním.
Pán dal všetkým z nás dar vzkriesenia, vďaka kto-

rému bude naša duša umiestnená do tela oslobodeného 
od fyzických nedokonalostí (pozri Alma 11:42 – 44). 
Moja matka bude vyzerať mladá a nádherná, známky 
veku a rokov fyzického utrpenia budú odstránené. 
Bude to dar pre ňu aj pre nás.

Ale tí z nás, ktorí s ňou túžia byť navždy musia učiniť 
rozhodnutia, aby boli hodní tejto spoločnosti, žiť tam, 
kde Otec a Jeho milovaný vzkriesený Syn prebývajú 
v sláve. To je to jediné miesto, kde môže rodinný život 
pokračovať večne. Svedectvo o tejto pravde zväčšilo 
moje odhodlanie kvalifikovať seba a tých, ktorých milu-
jem, pre najvyšší stupeň celestiálneho kráľovstva skrze 
uzmierenie Ježiša Krista zaradeného do našich životov 
(pozri NaZ 76:70).

Pán nám ponúka sprievodcu na tejto výprave za 
večným životom v posvätných modlitbách, ktoré mi po-
máhajú a môžu pomôcť aj vám. Sme vyzývaní, aby sme 
obnovili svoje krstné zmluvy na každom zhromaždení 
sviatosti.

Sľubujeme, že budeme vždy pamätať na Spasiteľa. 
Symboly Jeho obete nám pomáhajú oceniť veľkosť ceny, 
ktorú zaplatil, aby prelomil putá smrti, ponúkol nám 
milosrdenstvo a zabezpečil odpustenie všetkých našich 
hriechov, ak sa rozhodneme činiť pokánie.
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Sľubujeme, že budeme dodržiavať Jeho prikázania. 
Čítanie písiem a slov žijúcich prorokov a počúvanie 
inšpirovaných rečníkov na našich zhromaždeniach svia-
tosti nám pripomína, aby sme činili podľa svojich zmlúv. 
Duch Svätý prináša do našej mysle a srdca prikázania, 
ktoré v ten deň potrebujeme dodržať najviac.

V modlitbách sviatosti Boh sľubuje, že nám pošle 
Ducha Svätého, aby bol s nami (pozri Moroni 4:3; 5:2; 
NaZ 20:77, 79). V tej chvíli som zistil, že Boh mi môže 
poskytnúť niečo ako osobný pohovor. Uvádza do mojej 
pozornosti, čo som urobil a čo Ho teší, moju potrebu 
činiť pokánie a potrebu po odpustení, a mená a tváre 
ľudí, ktorým mám pre Neho slúžiť.

Počas rokov táto opakovaná skúsenosť zmenila nádej 
na pocity pravej lásky a priniesla uistenie, že milosr-
denstvo bolo pre mňa prístupné vďaka Spasiteľovmu 
uzmiereniu a vzkrieseniu.

Svedčím, že Ježiš je vzkriesený Kristus, náš Spasiteľ, 
a náš dokonalý príklad a sprievodca k večnému životu.

UČENIE Z TOHTO POSOLSTVA

Mali by sme vzťahovať všetky písma na nás, aby nám 
mohli byť na prospech a poučenie (pozri 1. Nefi 19:23). 
Zvážte prečítanie modlitieb sviatosti, ktoré sa nachá-
dzajú v Náuke a zmluvách 20:76 – 79. Po prečítaní uče-
nia prezidenta Eyringa o modlitbách sviatosti môžete 

vyzvať tých, ktorých učíte, aby premýšľali o spôsoboch, 
akými môžu tieto modlitby viesť ich život a pomôcť 
im vrátiť sa, aby opäť žili s Nebeským Otcom a Ježišom 
Kristom.

MLÁDEŽ
Váš osobný pohovor s Bohom

Prezident Eyring učí, že keď počúvame modlitby 
sviatosti, môžeme sa cítiť akoby sme mali osobný 

pohovor s Bohom. Prezident Eyring uvažuje nad tromi 
nasledujúcimi oblasťami. Zvážte, že si zapíšete tieto 
otázky do svojho denníka a budete nad nimi tento 
mesiac každú nedeľu premýšľať. Keď budete premýšľať 
a obdržíte dojmy od Ducha Svätého, môžete si ich tiež 
zapísať do svojho denníka.

• Čo som také urobil, že to potešilo Boha?
• Z čoho potrebujem činiť pokánie alebo za čo žiadať o 

odpustenie?
• Komu by chcel Boh, aby som slúžil?
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Chrámové zmluvy
S modlitbou preštudujte tento materiál a, ak je to vhodné, prediskutujte ho so ses-
trami, ktoré navštevujete. Použite otázky, aby ste pomohli posilniť vaše sestry a urobiť 
Združenie pomoci aktívnou súčasťou vášho vlastného života. Pre viac informácií 
choďte na reliefsociety.lds.org.
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Viera, rodina, útecha

„Spásne obrady prijímané 
v chráme, ktoré nám umožňujú 

jedného dňa sa vrátiť k Nebeskému 
Otcovi vo večnom rodinnom vzťahu 
a byť obdarení požehnaniami a 
mocou z výsosti stoja za každú 
obeť a za každú námahu,“ 1 povedal 
prezident Thomas S. Monson. Ak 
ste ešte neboli v chráme, môžete sa 
pripraviť na obdržanie posvätných 
chrámových obradov tým, že:

• Budete veriť v Nebeského Otca, 
Ježiša Krista a Ducha Svätého.

• Budete rozvíjať svedectvo o uz-
mierení Ježiša Krista a o znovu-
zriadenom evanjeliu.

• Budete podporovať a nasledovať 
žijúceho proroka.

• Stanete sa hodnými na obdržanie 
chrámového odporučenia tým, 
že budete platiť desiatky, budete 
morálne čistí, budete čestní, 
budete dodržiavať Slovo múdrosti 
a žiť v súlade s učeniami Cirkvi.

• Budete poskytovať čas, talenty 
a prostriedky, aby ste pomohli 
budovať Pánove kráľovstvo.

• Zúčastnite sa na práci na rodinnej 
histórii.2

Prezident Monson ďalej učil, že 
„keď budeme pamätať na zmluvy, 
ktoré sme uzavreli [v chráme], 
budeme schopní zvládnuť 
každú skúšku a prekonať každé 
pokušenie“.3

Z písiem
Pozri Náuka a zmluvy 14:7; 25:13; 

109:22

Z našej histórie
„Viac ako 5000 Svätých sa zhro-

maždilo v chráme v Nauvoo po 
jeho zasvätení. . . .

Sila, moc a požehnania chrámo-
vých zmlúv [posilnili] Svätých ne-
skorších dní na ich ceste na [západ], 
keď [trpeli] zimou, horkom, hladom, 
chudobou, chorobami, nehodami 
a smrťou.“ 4

Ako mnohé sestry zo Združenia 
pomoci, Sarah Richová slúžila ako 
pracovníčka v chráme. Rozprá-
vala o svojej skúsenosti: „Ak by to 
nebola viera a poznanie, čo nám 
bolo udelené v chráme . . . Duchom 
Pána, naša cesta by bola ako cesta 
toho, kto kráča v temnote. . . . Ale 

my sme mali vieru v nášho Nebe-
ského Otca, . . . cítiac, že sme boli 
Jeho vyvolený ľud . . . , a namiesto 
zármutku sme sa radovali, že prišiel 
deň nášho vykúpenia.“ 5

Ten odchod nebol „krokom 
v temnote“ pre verné ženy Svätých 
nekorších dní. Boli posilnené svo-
jimi chrámovými zmluvami.
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Čo môžem urobiť?
1. Uctievam v chráme 
pravidelne?

2. Povzbudzujem svoje ses-
try, aby obdržali chrámové 
požehnania?


