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Kňazská moc spájať rodiny na večnosť je jedným 
z najväčších Božích darov. Každý človek, ktorý ro-
zumie plánu spásy, túži po tomto trvalom požeh-

naní. Iba v pečatiacom obrade vykonanom v zasvätených 
chrámoch Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní Boh 
ponúka zasľúbenie, že rodiny môžu byť spolu spojené 
navždy.

Kľúče kňazstva, ktoré toto umožnili boli na tejto zemi 
znovuzriadené prorokom Eliášom na Josepha Smitha 
v chráme v Kirtlande. Tieto kľúče kňazstva boli v nepre-
rušenej línii odovzdávané skrze žijúcich prorokov Cirkvi 
Ježiša Krista Svätých neskorších dní do dnešnej doby.

Spasiteľ počas Svojej pozemskej služby hovoril o moci 
spečatiť rodiny Petrovi, Svojmu hlavnému apoštolovi, keď 
povedal: „Veru, hovorím vám: Čokoľvek zviažete na zemi, 
bude zviazané na nebi, a čokoľvek rozviažete na zemi, 
bude rozviazané na nebi“ (Matúš 18:18).

Ako rodiny na večnosť môžeme žiť iba v celestiálnom 
kráľovstve. Tam môžeme byť v rodinách v prítomnosti 
Nebeského Otca a Spasiteľa. Prorok Joseph Smith opísal 
túto úžasnú skúsenosť v Náuke a zmluvách takto:

Keď sa Spasiteľ ukáže, budeme ho vidieť takého, aký 
je. Uvidíme, že je človek ako my.

A to isté spoločenstvo, ktoré existuje tu medzi nami, 
bude existovať medzi nami tam, iba bude spojené s več-
nou slávou, z ktorej to slávy sa teraz netešíme (pozri 
NaZ 130:1 – 2).

Tieto verše naznačujú, že s istotou sa môžeme usilovať 
o nebeské normy v našich vzťahoch vo svojich rodinách. 
Môžeme sa dostatočne starať o členov svojej rodiny, živých 
i mŕtvych, urobiť všetko, čo môžeme, aby sme im ponúkli 
kňazské obrady, ktoré nás zviažu na nebi.

Mnohí z vás, mladých či starších, to robíte. Vyhľadávate 
mená predkov, ktorí ešte neobdržali obrady, ktoré vás 
môžu spolu spečatiť.

Skoro všetci máte žijúcich príbuzných, ktorí ešte neboli 
spečatení v rodinách mocou kňazstva. Mnohí z vás máte 
príbuzných, ktorí obdržali kňazské obrady, ale nedodr-
žiavajú zmluvy, ktoré učinili s Bohom. Boh vás požehná, 
ak budete schopní priblížiť sa ku všetkým tým príbuzným 
s vierou. Máte zasľúbenie, ktoré Pán dal Svojim učeníkom, 
ktorí pôjdu a privedú ostatných k Nemu:

A ktokoľvek vás prijme, tam budem tiež aj ja, lebo 
pôjdem pred tvárou vašou. Ja budem na pravici vašej a na 
ľavici vašej, a Duch môj bude v srdci vašom, a anjeli moji 
okolo vás, aby vás podopierali (pozri NaZ 84:88).

Z okna svojej kancelárie vidím každý deň nevesty a 
ženíchov ako sa fotia medzi prekrásnymi kvetmi a tryska-
júcimi fontánami. Ženích často nesie nevestu vo svojom 
náručí, aspoň pár neistých krokov, zatiaľ čo fotograf robí 
svadobné fotky. Vždy keď to vidím, premýšľam o pároch, 
ktoré poznám a ktoré časom – občas veľmi krátko po ich 
svadobnom dni – museli niesť jeden druhého iným spôso-
bom, keď sa život stal ťažkým. Môžeme stratiť zamestnanie. 
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Môžu sa narodiť deti s veľkými problémami. Môže sa dos-
taviť choroba. A potom zvyk činiť druhým to, čo by sme 
chceli, aby oni činili nám – keď to bolo ľahké – z nás učiní 
hrdinov a hrdinky v oných dobách skúšok, ktoré si budú 
žiadať viac, ako sme si mysleli, že je v nás.

Dlžíme svojim rodinám taký druh vzťahu, ktorý by 
sme si mohli vziať do prítomnosti Božej. Musíme sa snažiť 
neurážať či prijať urážku. Môžeme sa rozhodnúť odpustiť 
rýchlo a úplne. Môžeme sa snažiť usilovať viac o šťastie 
druhých než o naše vlastné. Môžeme byť láskaví vo svojich 
slovách. Keď budeme toto všetko činiť, pozveme Ducha 
Svätého do svojich rodín a do svojich životov.

Mojím uistením pre vás je, že s Pánovou pomocou a so 
srdcami činiacimi pokánie môžeme letmo zachytiť v tomto 
živote taký život, aký by sme chceli naveky. Nebeský Otec 
nás miluje. Chce, aby sme prišli späť k Nemu. Spasiteľ, 
skrze moc Svojho uzmierenia, umožňuje v našich srdciach 
zmenu, ktorú potrebujeme na to, aby sme mohli vstúpiť 
do svätých chrámov, činiť zmluvy, ktoré potom môžeme 
dodržiavať, a raz žiť v rodine naveky v celestiálnej sláve – 
opäť doma.

UČENIE Z TOHTO POSOLSTVA

Keď sa budete deliť o náuku o večnej rodine, zvážte 
slová Staršieho Richarda G. Scotta z Kvóra dvanástich 
apoštolov: „Vždy sa snažte posilňovať rodiny. Učte s ví-
ziou dôležitosti rodín, ktoré sú spečatené v chráme. . . . 
Keď máte víziu obradov pečatenia v chráme, pomôžete 
budovať kráľovstvo Božie na zemi“ („Dal som vám totiž 
príklad“, Generálna konferencia, apríl 2014, 34). Ako 
môžete pomôcť tým, ktorých učíte rozvinúť si víziu dô-
ležitosti byť spečatení v chráme? Vyzvite tých, ktorí ešte 
neboli spečatení v chráme, aby si prediskutovali kroky, 
ktoré by viedli k tomuto obradu. Vyzvite tých, ktorí už 
sú spečatení, aby diskutovali o tom, ako si udržať víziu 
večnej rodiny a ako môžu pracovať na tom, aby zlepšili 
svoje vzťahy.

MLÁDEŽ
Naveky spojená so svojou rodinou
Laura Burtonová

Keď som bola ako trojročná adoptovaná, moja 
biologická mama dovolila adopciu iba pod pod-

mienkou, že moji rodičia budú súhlasiť s tým, že budem 
mať všetky cirkevné obrady až keď dovŕšim 12 rokov. 
Myslela si, že budem potrebovať byť dostatočne stará 
na to, aby som mohla učiniť svoje vlastné rozhodnutie, 
ale bolo veľmi náročné takto čakať.

Áno, bolo to ťažké, keď som videla mnohých 
z mojich priateľov ako boli pokrstení, keď dovŕšili osem 
rokov, ale dokonca ešte ťažšie bolo to, že som vedela, 
že nemôžem byť pripečatená k mojim adoptívnym ro-
dičom a piatim starším súrodencom, kým nebudem mať 
12 rokov. Bála som sa, že sa mi niečo stane a ja nebu-
dem môcť byť k nim pripečatená.

Keď sa blížili moje 12. narodeniny, začali sme pláno-
vať môj krst a pripečatenie k mojej rodine. Moji rodičia 
ma nechali, aby som si vybrala chrám, v ktorom budeme 
spečatení. Vždy som za najkrajší chrám považovala 
chrám v San Diegu v Kalifornii, preto celá moja rodina 
súhlasila, že pôjdeme autom do Kalifornie, aby sme 
boli spečatení.

Nemohla som sa dočkať, kedy sa staneme s rodičmi 
a súrodencami večnou rodinou. Počas svojho pripeča-
tenia som cítila Ducha tak silno, že je ťažké vyjadriť to 
slovami. Teraz, keď som konečne spečatená so svojou 
rodinou, moje pocity strachu boli nahradené pocitmi 
útechy a pokoja, pretože viem, že som teraz naveky 
spojená so svojou rodinou.
Autorka žije v Utahu v USA.

DETI
Pozerať k chrámu

Prezident Eyring vysvetľuje, že vďaka kňazstvu máme 
príležitosť byť spečatení v chráme spolu s našou ro-

dinou na večnosť. Nakreslite obrázok svojho najobľúbe-
nejšieho chrámu a dajte si ho na miesto, kde ho môžete 
vidieť každý deň. Urobte si zoznam toho, ako sa budete 
pripravovať na to, že jedného dňa pôjdete do chrámu.
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Toto je súčasť série posolstiev navštevu-
júceho učenia, ktoré obsahujú božské 
vlastnosti Spasiteľa.

Nech cnosť zdobí myšlienky tvoje 
neustále; potom bude rásť se-

badôvera tvoja v prítomnosti Božej; 
a náuka kňazstva bude kropiť dušu 
tvoju ako rosa z neba (pozri NaZ 
121:45).

Čo je cnosť? Prezident James E. 
Faust (1920 – 2007) povedal: „Cnosť 
vo svojom plnom význame zahŕňa 
všetky rysy spravodlivosti, ktoré 
nám pomáhajú tvoriť náš charak-
ter.“ 1 Prezident Gordon B. Hinckley 
(1910 – 2008) dodal: „Láska Božia 
je koreňom všetkej cnosti, všetkej 
dobroty, všetkej sily charakteru.“ 2

O vzťahu medzi ženami a cnos-
ťou Starší D. Todd Christofferson 
z Kvóra dvanástich apoštolov pove-
dal: „Ženy so sebou na svet priná-
šajú určitú cnosť, božský dar, ktorý 
z nich robí odborníčky na vštepova-
nie takých vlastností ako viera, od-
vaha, empatia a zušľachťujúci vplyv 
vo vzťahoch a v kultúrach. . . .

Sestry, zo všetkých vašich zväz-
kov je to váš vzťah s Bohom, vaším 

Vlastnosti Ježiša Krista: Cnosť

Nebeským Otcom, ktorý je zdrojom 
vašej morálnej sily, ktorý musíte 
vo svojom živote vždy dať na prvé 
miesto. Pamätajte na to, že Ježišova 
sila pramenila z Jeho cieľavedomej 
oddanosti Otcovej vôli. . . . Usilujte 
sa, aby ste boli takýmto učeníkom 
Otca a Syna a váš vplyv nikdy 
nezoslabne.“ 3

Doplňujúce písma
Žalmy 24:3 – 5; Filipským 4:8; 
2. Petra 1:3 – 5; Alma 31:5; 
NaZ 38:23 – 24

Z písiem
Dnes sa cnostné ženy, plné viery, 

obracajú k Spasiteľovi. V Lukášovi 
v 8. kapitole čítame o žene, ktorá 
trpela krvotokom po 12 rokov 
a nemohla sa uzdraviť. Snažila sa 
uzdraviť, keď „pristúpila odzadu [ku 
Kristovi], dotkla sa lemu Jeho rúcha 
a krvotok zaraz prestal. . . . Ale Ježiš 
povedal: Dotkol sa ma niekto, lebo 
som pocítil, že sila 4 vyšla zo mňa.“ 
Táto cnostná verná žena „padla 
pred Ním na kolená a povedala 
Mu pred všetkým ľudom“, že sa 

„Ho dotkla a ako naraz ozdravela. 
A On jej povedal: Dcéra, tvoja 
viera ťa uzdravila. Choď v pokoji!“ 
(Pozri Lukáš 8:43 – 48; pozri tiež 
6:17 – 19.)

Skrze Svoju cnosť 5 môže 
Kristus uzdravovať, oprávňovať, 
posilňovať, utešovať a povzbu-
dzovať, keď sa rozhodneme prísť 
k Nemu s odvahou a vierou.
POZNÁMKY:
1. James E. Faust, „The Virtues of Righteous 

Daughters of God,“ Liahona, máj 2003, 108.
2. Gordon B. Hinckley, „Excerpts from 

Recent Addresses of President Gordon B. 
Hinckley,“ Ensign, apríl 1996, 73.

3. D. Todd Christofferson, „Morálna sila 
žien,“ Generálna konferencia október 
201329, 41.

4. Cnosť má silu (pozri Marek 5:30).
5. V Sprievodcovi písmami je „kňazstvo“ 

definované ako „právomoc a moc, ktorú 
Boh dáva mužovi, aby jednal vo všetkých 
veciach pre spásu človeka“ (pozri NaZ 50: 
26 – 27).
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Zvážte toto
Ako nás cnosť oprávňuje 
a posilňuje?

S modlitbou preštudujte tento materiál a snažte sa zistiť, o čo sa máte podeliť. Ako 
zvýši porozumenie božských vlastností Spasiteľa vašu vieru v Neho a požehná tie, 
na ktoré dohliadate pomocou navštevujúceho učenia? Viac informácií nájdete 
na reliefsociety.lds.org.

Viera, rodina, pomoc


