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Požehnania chrámu
Keď navštevujeme chrám, môžeme mať viac  
duchovnosti a pociťovať pokoj.

Milovaní bratia a sestry, som 
veľmi vďačný, že tu s vami 
môžem byť v toto nádherné 

veľkonočné ráno, kedy sa v myšlien-
kach obraciame k Spasiteľovi sveta. 
Posielam každému z vás svoju lásku a 
pozdravy a modlím sa, aby Nebeský 
Otec inšpiroval moje slová.

Počas tejto konferencie je to sedem 
rokov od chvíle, kedy mi bola vyjad-
rená podpora ako prezidentovi Cirkvi. 
Boli to náročné roky, naplnené nielen 
mnohými výzvami, ale tiež nespočet-
nými požehnaniami. K mojim najob-
ľúbenejším a najposvätnejším z týchto 
požehnaní patrí príležitosť zasväcovať 
a opätovne zasväcovať chrámy.

Nedávno som mal túto výsadu 
minulý rok v novembri, kedy som za-
svätil krásny nový chrám vo Phoenixe 
v Arizone. Pripojili sa ku mne prezi-
dent Dieter F. Uchtdorf a Starší Dallin 
H. Oaks, Richard J. Maynes. Lynn G. 
Robbins a Kent F. Richards. Večer 
pred zasvätením sa konalo nádherné 
kultúrne podujatie, v ktorom úžasne 
účinkovalo viac než 4 000 mladých 
členov z chrámového okrsku. Na 
druhý deň bol chrám zasvätený na 
troch posvätných a inšpirujúcich 
zasadaniach.

Budovanie chrámov je jasným 
ukazovateľom rastu Cirkvi. V súčas-
nej dobe máme po celom svete v 
prevádzke 144 chrámov, 5 chrámov 
je v renovácii a 13 chrámov sa stavia. 
Okrem toho sa 13 chrámov, ktoré 
boli oznámené už skôr, nachádza v 
rôznych štádiách prípravy pred začiat-
kom výstavby. Toho roku očakávame 
opätovné zasvätenie 2 chrámov a 
zasvätenie 5 nových chrámov, ktoré 
majú byť podľa plánu dokončené.

Posledné dva roky, keď sme sa 
snažili zamerať naše úsilie na dokon-
čenie už oznámených chrámov, sme 
trochu pozastavili plány na budova-
nie ďalších chrámov. Avšak dnes ráno 
som rád, že môžem oznámiť tri nové 
chrámy, ktoré budú vybudované na 
nasledovných miestach: Abidžan, 
Pobrežie Slonoviny, Port- au- Prince, 
Haiti; a Bangkok, Thajsko. Aké pozo-
ruhodné požehnania sú pripravené 
pre našich verných členov na týchto 
územiach a vskutku aj všade po ce-
lom svete, kde sa chrámy nachádzajú.

Proces hodnotenia a vyhľadávania 
miest pre ďalšie chrámy pokračuje, 
lebo by sme radi dali čo najväčšiemu 
počtu členov príležitosť navštevovať 
chrám bez toho, aby museli obetovať 
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veľa času a prostriedkov. Tak ako 
v minulosti vás aj naďalej budeme 
informovať, keď sa o týchto záležitos-
tiach rozhodne.

Keď premýšľam o chrámoch, moje 
myšlienky sa obracajú k mnohým po-
žehnaniam, ktoré v nich získavame. 
Keď prejdeme dverami chrámu, 
zanechávame za sebou rozptýlenie a 
zmätok sveta. Vo vnútri tohto posvät-
ného útočiska nachádzame krásu 
a rád. Nachádzame odpočinok pre 
dušu a úľavu od životných starostí.

Keď navštívime chrám, môžeme 
tam získať rozmer duchovnosti a 
pocit pokoja, ktorý presahuje všetky 
ďalšie pocity, ktoré môžu vstúpiť do 
ľudského srdca. Pochopíme pravý 
význam Spasiteľových slov, keď po-
vedal: „Pokoj vám zanechávam, svoj 
pokoj vám dávam, . . . Nech sa vám 
nermúti srdce a nestrachuje!“ 1

Taký pokoj môže preniknúť 
každé srdce – srdcia ustarané, srdcia 
zaťažené zármutkom, srdcia cítiace 
zmätok, srdcia prosiace o pomoc.

Prednedávnom som sa z prvej ruky 
dozvedel o mladom mužovi, ktorý 
navštívil chrám so srdcom prosiacim 
o pomoc. Pred mnohými mesiacmi 
obdržal svoje povolanie, aby slúžil na 
misii v Južnej Amerike. Jeho víza sa 
však tak dlho zdržali, že bol nanovo 
pridelený do misie v Spojených štá-
toch. Napriek tomu, že bol sklamaný, 
že nemohol slúžiť v oblasti, do ktorej 
bol pôvodne povolaný, predsa len 
pracoval vo svojom povolaní usilovne 
a bol rozhodnutý slúžiť najlepšie, ako 
mohol. Začal však byť znechutený 
kvôli zlým skúsenostiam s misio-
nármi, ktorí sa, ako sa mu zdalo, viac 
zaujímali o to, aby sa zabavili, než o 
to, aby sa delili o evanjelium.
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O niekoľko krátkych mesiacov 
tento mladý muž pretrpel vážne 
zdravotné problémy, ktoré mu navo-
dili čiastočné ochrnutie, a tak bol zo 
zdravotných dôvodov poslaný domov.

Po niekoľkých mesiacoch sa tento 
mladý muž úplne uzdravil a ochrnu-
tie zmizlo. Bol informovaný o tom, že 
bude znova môcť slúžiť ako misio-
nár, čo bolo požehnanie, za ktoré sa 
modlil každý deň. Jediným sklama-
ním pre neho bolo, že sa mal vrátiť 
do rovnakej misie, z ktorej odišiel a 
kde mal pocit, že správanie a postoje 
niektorých misionárov nezodpovedali 
tomu, aké by mali byť.

Prišiel ráno do chrámu hľadať úte-
chu a potvrdenie, že byť misionárom 
môže byť pre neho dobrou skúsenos-
ťou. Jeho rodičia sa tiež modlili za to, 
aby táto návšteva chrámu priniesla 
ich synovi pomoc, ktorú potreboval.

Keď tento mladý muž vstúpil po 
zasadaní do celestiálnej miestnosti, 
sadol si na stoličku a začal sa modliť 
o vedenie Nebeským Otcom.

Ďalší, kto do celestiálnej miestnosti 
vstúpil krátko po ňom, bol mladý muž, 
ktorý sa volal Landon. Ako vchádzal 
do miestnosti, zrak mu okamžite padol 
na mladého muža, ktorý sedel na sto-
ličke, mal zatvorené oči a bolo zrejmé, 
že sa modlí. Landon obdržal jasné 
nabádanie, aby sa onému mladému 
mužovi prihovoril. Nechcel ho však 
rušiť, tak sa rozhodol počkať. Prešlo 
niekoľko minút a mladý muž sa stále 
modlil. Landon vedel, že už nemôže 
viac odkladať nabádanie. Pristúpil k 
mladému mužovi a jemne sa dotkol 
jeho pleca. Mladý muž otvoril oči a bol 

prekvapený, že bol vyrušený. Landon 
potichu povedal: „Pocítil som nabá-
danie, že mám s tebou hovoriť, ale 
neviem prečo.“

Keď sa spolu začali rozprávať, 
mladý muž si pred Landonom vylial 
srdce, vysvetlil mu svoju situáciu a na 
záver vyjadril túžbu obdržať útechu a 
povzbudenie ohľadom svojej misie. 
Landon, ktorý sa pred rokom vrátil 
z úspešnej misie, mu rozprával o 
svojich vlastných skúsenostiach z 
misie, o výzvach a starostiach, ktorým 
čelil, o tom ako sa obrátil k Pánovi 
o pomoc a o požehnaniach, ktoré 
obdržal. Jeho slová prinášali útechu 
a povzbudenie a jeho nadšenie bolo 
nákazlivé. Nakoniec obavy mladého 
muža ustúpili a on pocítil pokoj. Pocí-
til hlbokú vďačnosť, keď si uvedomil, 
že jeho modlitba bola zodpovedaná.

Títo dvaja muži sa spolu pomodlili, 
a potom sa Landon chystal odísť s po-
citom radosti, že počúvol inšpiráciu, 
ktorá k nemu prišla. Keď sa postavil, 
aby odišiel, mladý muž sa Landona 
opýtal: „Kde si slúžil na misii?“ Do 
tejto chvíle ani jeden nespomenul 
meno misie, v ktorej slúžili. Keď 
Landon vyslovil meno svojej misie, 
mladému mužovi z očí vyhŕkli slzy. 
Landon slúžil v rovnakej misii, do 
ktorej sa vracal tento mladý muž!

V liste, ktorý mi Landon nedávno 
poslal, sa so mnou podelil o slová, 
ktoré mu mladý muž povedal na 
rozlúčku: „Veril som, že mi Nebe-
ský Otec požehná, ale nikdy by mi 
nenapadlo, že mi na pomoc pošle 
niekoho, kto slúžil v mojej vlastnej 
misii. Teraz viem, že všetko dobre 

dopadne.“ 2 Pokorná modlitba pre-
dnesená s úprimným srdcom bola 
vypočutá a zodpovedaná.

Bratia a sestry, v živote budeme 
mať pokušenia; budeme mať skúšky a 
výzvy. Ak budeme chodiť do chrámu a 
pamätať na zmluvy, ktoré v ňom uzat-
várame, dokážeme prekonať tieto po-
kušenia a lepšie znášať svoje skúšky. V 
chráme môžeme nájsť pokoj.

Požehnania chrámu sú neoce-
niteľné. Jedno z nich, za ktoré som 
vďačný každý deň svojho života, sme 
s mojou milovanou manželkou Fran-
ces obdržali, keď sme pokľakli pri 
posvätnom oltári a uzatvorili zmluvy, 
ktoré nás spojili na celú večnosť. 
Žiadne požehnanie pre mňa nie je 
drahocennejšie než pokoj a útecha, 
ktorú získavam z toho, že viem, že 
znova budeme spolu.

Kiež nám Nebeský Otec žehná, 
aby sme mali ducha chrámového 
uctievania, dodržiavali Jeho priká-
zania a pozorne nasledovali kroky 
nášho Pána a Spasiteľa, Ježiša Krista. 
Svedčím, že On je naším Vykupite-
ľom. On je Synom Božím. On je tým, 
kto oného veľkonočného rána vyšiel 
z hrobu a priniesol so sebou dar 
večného života pre všetky deti Božie. 
Kiež sa v tento krásny deň, kedy osla-
vujeme túto významnú udalosť, mod-
líme z vďaky za veľký a podivuhodný 
dar, ktorý nám dal. Aby tomu mohlo 
tak byť, za to sa pokorne modlím v 
Jeho svätom mene, amen.

POZNÁMKY:
1. Ján 14:27.
2. Osobná korešpondencia, ktorá je  

vlastníctvom Thomasa S. Monsona.

Učenie pre našu dobu
Od mája 2015 do októbra 2015 majú byť lekcie Melchisedekovho kňazstva 

a Združenia pomoci každú štvrtú nedeľu venované jednej alebo viacerým 
príhovorom z generálnej konferencie z apríla 2015. V októbri môžu byť príhovory 
vybrané z generálnej konferencie z apríla 2015 alebo z októbra 2015. Prezidenti 
kolov a okrskov môžu určiť, ktoré príhovory sa môžu použiť na ich územiach, alebo 
môžu prideliť túto zodpovednosť biskupom a prezidentom pobočiek.

Tieto príhovory sú dostupné v mnohých jazykoch na conference.lds.org.

© 2015 Intellectual Reserve, Inc. Všetky práva 
vyhradené. Printed in Germany. Schválené v 
anglickom jazyku: 6/14. Preklad schválený: 6/14. 
Preklad First Presidency Message, May 2015. 
Slovak 12585 176



1

Na Veľkonočnú nedeľu osla-
vujeme najdlhšie očakávanú 
a najvznešenejšiu udalosť v 

histórii sveta.
Je to deň, kedy sa všetko zmenilo.
Toho dňa sa zmenil môj život.
Zmenil sa váš život.
Zmenil sa osud všetkých Božích 

detí.
Toho požehnaného dňa Spasiteľ 

ľudstva, ktorý na Seba vzal reťaze hrie-
chu a smrti, ktoré nás držali v zajatí, 
tieto reťaze roztrhol a oslobodil nás.

Vďaka obeti nášho milovaného 
Vykupiteľa nemá smrť osteň, hrob 
nemá víťazstva 1, Satan nemá trvalú 
moc a my sme „vzkriesením Ježiša 
Krista z mŕtvych [znovuzrodení] pre 
živú nádej“ 2.

Apoštol Pavol mal skutočne 
pravdu, keď povedal, „potešujte [sa] 
vospolok týmito slovami“ 3.

Božia milosť
O Spasiteľovom uzmierení hovo-

ríme často – a to právom!
Slovami Jákoba: „Prečo nehovoriť o 

uzmierení Krista a nedosiahnuť doko-
nalé poznanie o ňom?“ 4 Keď ale pri 
každej príležitosti „hovoríme o Kris-
tovi, radujeme sa v Kristovi, kážeme o 

Kristovi [a] prorokujeme o Kristovi“ 5, 
nesmieme nikdy prestať cítiť úžas a 
hlbokú vďačnosť za túto večnú obeť 
Syna Božieho.

Spasiteľovo uzmierenie sa nemôže 
stať v našej výučbe, konverzácii ani 
v našom srdci otrepanou frázou. Uz-
mierenie je posvätné a sväté, pretože 
práve skrze túto „veľk[ú] a posledn[ú] 
obeť“ Ježiš Kristus priniesol „spásu 
všetkým tým, ktorí uveria v meno 
jeho“ 6.

Žasnem nad myšlienkou, že Syn 
Boží sa znížil k tomu, aby spasil nás, 
takých nedokonalých, nečistých, na 
chyby náchylných a nevďačných ľudí, 
akými často sme. Snažím sa pocho-
piť Spasiteľovo uzmierenie svojim 
obmedzeným rozumom a jediné 
vysvetlenie, ktoré mi napadá je to, že 
nás Boh miluje nesmierne, dokonale 
a večne. Nedokážem si dokonca ani 
len predstaviť „aká je to šírka a dĺžka, 
výška a hĺbka“ 7 Kristovej lásky.

Mocné vyjadrenie tejto lásky 
sa v písmach často nazýva milosť 
Božia – je to božská moc a dar sily, 
vďaka ktorým sa z nedokonalých a 
obmedzených bytostí, ktorými teraz 
sme, stávame povýšenými bytos-
ťami pravdy a svetla, pokiaľ nie sme 

povýšení v pravde a nespoznáme 
pravdu všetkých vecí 8.

Táto milosť Božia je niečo nanaj-
výš úžasné. Ale často je chápaná 
nesprávne.9 A predsa by sme mali o 
Božej milosti vedieť, ak chceme zde-
diť to, čo pre nás je pripravené v Jeho 
večnom kráľovstve.

Preto by som rád hovoril o milosti. 
Konkrétne o tom, po prvé, ako milosť 
odomyká brány nebies, a po druhé, 
ako otvára okná nebies. 
Po prvé: Milosť odomyká brány nebies

Pretože všetci „zhrešili a nemajú 
slávy Božej“ 10 a pretože „žiadna 
nečistá vec nemôže vstúpiť do krá-
ľovstva Božieho“ 11, nikto z nás nie je 
hodný vrátiť sa do Božej prítomnosti.

Aj keby sme slúžili Bohu z celej 
duše, nestačilo by to; lebo by sme aj 
tak boli „neužitočnými služobníkmi“ 12. 
Cestu do neba si jednoducho nemô-
žeme zaslúžiť; požiadavky spravod-
livosti sú ako bariéra, ktorú nie sme 
schopní svojpomocne prekonať.

Ale všetko nie je stratené.
Milosť Božia je našou veľkou a 

večnou nádejou.
Skrze obeť Ježiša Krista plán mi-

losrdenstva uspokojuje požiadavky 
spravodlivosti 13 „a uskutočňuje pre 
ľudí prostriedok, aby mohli mať vieru 
k pokániu“ 14.

Aj keď môžu byť naše hriechy ako 
šarlát, môžu zbelieť na sneh.15 Vďaka 
tomu, že náš milovaný Spasiteľ „dal 
seba ako výkupné za všetkých“ 16 je 
nám poskytnutý prístup do Jeho več-
ného kráľovstva.17

Brána je odomknutá!
Ale milosť Božia nás nielen ob-

novuje do nášho predchádzajúceho 
nevinného stavu. Pokiaľ spása zna-
mená len vymazanie našich omylov 

Dar milosti
Dnes a naveky je Božia milosť dostupná pre všetkých  
tých, ktorí majú srdcia zlomené a ducha skrúšeného.

Prezident  
Dieter F. Uchtdorf
Druhý radca v Prvom predsedníctve
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a hriechov, potom spása – nech je 
akokoľvek úžasná – nenapĺňa to, 
čo si pre nás Otec želá. Má omnoho 
vyšší cieľ: želá si, aby sa Jeho synovia 
a dcéry stali takými, ako je On.

S darom Božej milosti nevedie 
cesta učeníctva naspäť; vedie hore.

Vedie k výšinám, ktoré nedoká-
žeme pochopiť! Vedie k povýšeniu v 
celestiálnom kráľovstve nášho Nebe-
ského Otca, kde, obklopení svojimi 
blízkymi, obdržíme z plnosti jeho a 
zo slávy jeho.18 Všetky veci sú naše a 
my sme Kristovi.19 Áno, všetko, čo má 
Otec, bude dané aj nám.20

Ak máme zdediť túto slávu, po-
trebujeme niečo viac než len odom-
knutú bránu; musíme touto bránou 
vstúpiť s túžbou v srdci byť preme-
není – premenou tak zásadnou, že 
ju písma opisujú ako znovuzrodenie 
„áno, zrodení z Boha, premenení [zo 
svetského] a padlého stavu svojho 
do stavu spravodlivosti, súc Bohom 
vykúpení, [čím sa stávame] synmi a 
dcérami jeho“ 21.
Po druhé: Milosť otvára okná nebies 

Ďalšou zložkou Božej milosti je 
otváranie okien nebeských, ktorými 
Boh vylieva požehnania moci a sily a 
činí nás schopnými, aby sme zvládali 
to, čo by inak bolo mimo náš dosah. 
Práve skrze Božiu úžasnú milosť 
môžu Jeho deti prekonať spodné 
prúdy a pohyblivý piesok oného 
podvodníka, môžu sa pozdvihnúť 
nad hriech a „byť [zdokonalení] v 
Kristovi“ 22.

Napriek tomu, že všetci máme 
slabosti, môžeme ich prekonať. Áno, 
pokiaľ sa pokoríme a máme vieru, 
práve milosťou Božou sa slabé veci 
môžu stať silnými.23

Počas života nám Božia milosť 
dáva časné požehnania a duchovné 
dary, ktoré posilňujú naše slabosti a 
obohacujú nás. Jeho milosť nás pre-
čisťuje. Jeho milosť nám pomáha stať 
sa čo najlepšími.

Kto je spôsobilý?
V Biblii čítame o tom, ako Kristus 

navštívil domov farizeja Šimona.
Navonok sa Šimon zdal byť 

dobrým a čestným mužom. Pravi-
delne si odškrtával zoznam svojich 
náboženských povinností: dodržiaval 
zákon, platil desiatok, zachovával 
sabat, denne sa modlil a chodil do 
synagógy.

Keď bol ale Ježiš u Šimona, pristú-
pila k nemu istá žena a umyla Spasi-
teľovi nohy svojimi slzami a pomazala 
Mu ich drahým olejom.

Šimon týmto prejavom zbožnosti 
nebol nadšený, pretože vedel, že táto 
žena je hriešnica. Šimon si pomyslel, 
že keby to Ježiš nevedel, nemohol by 
byť prorokom, pretože by inak nedo-
volil, aby sa ho tá žena dotkla.

Ježiš si všimol jeho myšlienky, 
obrátil sa na Šimona a položil mu 
otázku. „Dvoch dlžníkov mal jeden 
veriteľ. . . . Jeden bol dlžen päťsto 
denárov a druhý päťdesiat.

A keď [obaja] nemali z čoho zapla-
tiť, odpustil obidvom. Ktorý z nich ho 
bude väčšmi milovať?“

Šimon mu odpovedal, že ten, kto-
rému odpustil viac.

Potom Ježiš predniesol hlboké 
ponaučenie: „Vidíš túto ženu? . . . 
Odpúšťajú sa jej mnohé hriechy, lebo 
mnoho milovala. Komu sa však málo 
odpúšťa, málo miluje.“ 24

Ktorému z týchto dvoch sme viac 
podobní?

Sme ako Šimon? Cítime sa sebaisto 
a pohodlne vo svojich dobrých skut-
koch a dôverujeme svojej spravodli-
vosti? Sme možno trocha netrpezliví 
s tými, ktorí nežijú podľa našich 
noriem? Sme v režime autopilota? 
Robíme všetko len zo zotrvačnosti, 
chodíme na zhromaždenia, zívame 
v triede Náuky evanjelia a možno 
sledujeme na zhromaždení sviatosti 
mobilný telefón?

Alebo sme ako táto žena, ktorá si 
myslela, že je kvôli hriechu úplne a 
beznádejne stratená?

Milujeme mnoho?
Rozumieme svojej zadlženosti voči 

Nebeskému Otcovi a prosíme celou 
svojou dušou o milosť Božiu?

Pokľakneme k modlitbe, aby 
sme si prehrali najväčšie hity našej 
spravodlivosti alebo aby sme vyznali 

svoje chyby, prosili o Božiu milosť a 
prelievali slzy vďačnosti za úžasný 
plán vykúpenia? 25

Spása sa nedá kúpiť peniazmi 
poslušnosti; je kúpená krvou Syna 
Božieho.26 Pokiaľ si myslíme, že 
môžeme vymeniť svoje dobré skutky 
za spásu, je to ako keby sme si kúpili 
letenku a potom si mysleli, že vlast-
níme leteckú spoločnosť. Alebo ako 
keby sme si mysleli, že po zaplatení 
nájomného za dom máme vlastnícke 
právo na celú planétu Zem.

Prečo teda poslúchať?
Ak je milosť dar Boží, prečo je po-

tom poslúchanie Božích prikázaní také 
dôležité? Prečo sa vôbec obťažovať s 
Božími prikázaniami – alebo pokáním, 
keď už sme pri tom? Prečo jednodu-
cho len nepriznať, že sme hriešni a 
nenechať Boha, aby nás spasil?

Alebo, povediac túto otázku 
slovami Pavla: „Máme zotrvávať v 
hriechu, aby sa rozhojnila milosť?“ 
Pavlova odpoveď je jednoduchá a 
jasná: „Vôbec nie.“ 27

Bratia a sestry, prikázania Božie 
poslúchame – z lásky k Nemu!

Snaha porozumieť Božiemu daru 
milosti celým svojim srdcom a mysľou 
je pre nás o to väčším dôvodom na 
to, aby sme milovali a poslúchali 
Nebeského Otca s miernosťou a 
vďačnosťou. Keď kráčame po ceste 
učeníctva, prečisťuje nás to, zdoko-
naľuje nás to a pomáha nám to stať 
sa viac takými, ako je On a vedie nás 
to späť do Jeho prítomnosti. Duch 
Pána, nášho Boha, v nás spôsobí takú 
„mocnú zmenu, takže už nemáme 
viac sklon činiť zlo, ale činiť dobro 
neustále“ 28.

A preto je naša poslušnosť Božích 
prikázaní dôsledkom našej neko-
nečnej lásky a vďačnosti za Božiu 
dobrotivosť. Táto podoba nepred-
stieranej lásky a vďačnosti potom 
zázračne prepája naše skutky s Božou 
milosťou. Cnosť bude zdobiť naše 
myšlienky neustále a naša sebadôvera 
bude v prítomnosti Božej rásť.29

Drahí bratia a sestry, žiť verne 
podľa evanjelia nie je bremeno. Je to 
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radostný nácvik – príprava na to, aby 
sme zdedili vznešenú slávu večností. 
Snažíme sa poslúchať Nebeského 
Otca preto, že náš duch bude viac na-
ladený na duchovné veci. Otvárajú sa 
nám obzory, o ktorých sme vôbec ne-
tušili, že existujú. Keď plníme Otcovu 
vôľu, prichádza k nám osvietenie a 
porozumenie.30

Milosť je dar Boží a naša túžba 
poslúchať každé Božie prikázanie 
predstavuje našu snahu natiahnuť 
smrteľnú ruku za týmto posvätným 
darom od nášho Nebeského Otca.

Všetko, čo môžeme robiť
Prorok Nefi významne prispel 

k nášmu porozumeniu Božej mi-
losti, keď vyhlásil: „Lebo pracujeme 
usilovne,. . .aby sme presvedčili deti 
naše, a tiež bratov našich, aby verili v 
Krista a aby boli zmierení s Bohom; 
lebo vieme, žemilosťou sme spasení 
po všetkom, čo my môžeme urobiť.“ 31

Avšak premýšľam, či si niekedy 
nevykladáme zle slová „po všetkom, 
čo my môžeme urobiť“. Musíme ro-
zumieť, že „po všetkom“ nie je to isté 
ako „vďaka tomu“.

Nie sme spasení „vďaka tomu“, čo 
môžeme urobiť. Urobil snáď niekto 
všetko, čo môže urobiť? Čaká Boh 
na to, až vynaložíme všetko úsilie, 
než do nášho života zasiahne Svojou 
spásnou milosťou?

Mnohí sa cítia sklamaní a odradení, 
pretože neustále zakopávajú. Z vlast-
nej skúsenosti vedia, že „duch je síce 

hotový, ale telo slabé“ 32. Dvíhajú hlas 
spoločne s Nefim a prehlasujú: „Duša 
moja sa rmúti pre neprávosti moje.“ 33

Som si istý, že Nefi vedel, že Spasi-
teľova milosť nám dovoľuje a umož-
ňuje prekonať hriech.34 A práve preto 
sa Nefi snažil tak usilovne presviedčať 
svoje deti a bratov, aby „verili v Krista 
a aby boli zmierení s Bohom“. 35

A nakoniec práve to učiniť mô-
žeme! A práve to je našou úlohou v 
smrteľnosti!

Milosť je dostupná pre všetkých
Keď myslím na to, čo pre nás Spa-

siteľ pred tou prvou Veľkonočnou ne-
deľou urobil, chce sa mi pozdvihnúť 
hlas a volať na chválu Najvyššiemu 
Bohu a Jeho Synovi Ježišovi Kristovi!

Brány nebies sú odomknuté!
Okná nebies sú otvorené!
Dnes a naveky je Božia milosť do-

stupná pre všetkých tých, ktorí majú 
srdcia zlomené a ducha skrúšeného.36 
Ježiš Kristus nám pripravil cestu, aby 
sme mohli stúpať k výšinám, ktoré sú 
pre smrteľnú myseľ nepochopiteľné.37

Modlím sa za to, aby sme videli 
novými očami a novým srdcom večný 
význam Spasiteľovej zmiernej obete. 
Modlím sa za to, aby sme prejavovali 
lásku k Bohu a vďačnosť za dar Božej 
nekonečnej milosti tým, že budeme 
dodržiavať Jeho prikázania a budeme 
radostne kráčať „v novote života“ 38. 
V posvätnom mene nášho Majstra a 
Vykupiteľa, Ježiša Krista, amen.

POZNÁMKY:
1. Pozri 1. Korintským 15:55; Mosiáš 16:8.
2. 1. Petra 1:3; zvýraznenie pridané.
3. 1. Tesalonickým 4:18; pozri tiež verše 13 – 17.
4. Jákob 4:12.
5. 2. Nefi 25:26.
6. Alma 34:10, 15.
7. Efezským 3:18 – 19.
8. Pozri NaZ 93:28.
9. Sme skutočne ako malé deti a doposiaľ sme 

neporozumeli, aké veľké požehnania má Otec 
vo svojich vlastných rukách a ktoré pre nás 
pripravil (pozri NaZ 78:17).

10. Rímskym 3:23.
11. 1. Nefi 15:34; pozri tiež 1. Nefi 10:21; Mojžiš 

6:57.
12. Mosiáš 2:21.
13. Pozri Alma 42:15.
14. Alma 34:15.
15. Pozri Izaiáš 1:18.
16. 1. Timoteovi 2:6.
17. Pozri 2. Petra 1:11.
18. Pozri NaZ 76:56.
19. Pozri NaZ 76:59.
20. Pozri NaZ 84:38.
21. Mosiáš 27:25.
22. Moroni 10:32.
23. Pozri Eter 12:27.
24. Pozri Lukáš 7:36 – 50; zvýraznenie pridané.
25. Toto podobenstvo o farizejovi a vyberačovi 

daní jasne dokresľuje túto myšlienku (pozri 
Lukáš 18:9 – 14).

26. Pozri Skutky 20:28.
27. Rímskym 6:1 – 2.
28. Mosiáš 5:2.
29. Pozri NaZ 121:45.
30. Pozri Ján 7:17.
31. 2. Nefi 25:23, zvýraznenie pridané.
32. Matúš 26:41; pozri tiež Rímskym 7:19.
33. 2. Nefi 4:17.
34. Pozri 2. Nefi 4:19 – 35; Alma 34:31.
35. 2. Nefi 25:23.
36. Pozri 3. Nefi 9:19 – 20.
37. Pozri 1. Korintským 2:9.
38. Rímskym 6:4.
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