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Spravodlivý
z viery bude žiť
Rabín a výrobca mydla

musíme pochopiť, čo je to viera.
Viera je viac než presvedčenie. Je to úplná dôvera
v Boha sprevádzaná skutkom.
Je to viac než želanie.
Je to viac než len to, že sedíme vzadu, prikyvujeme
hlavami a hovoríme, že súhlasíme. Keď vravíme, že „spravodlivý z viery bude žiť“, myslíme tým, že sme vedení
našou vierou. Konáme spôsobom, ktorý je v súlade s
našou vierou – nie pretože sme bezmyšlienkovite poslušní, ale pretože dôverujeme nášmu Bohu a milujeme Ho a
kvôli drahocennej múdrosti, ktorú zjavuje Svojim deťom
Viera musí byť sprevádzaná skutkom; inak je mŕtva
(pozri Jakuba 2:17). To potom vôbec nie je viera. Nemá
moc zmeniť jednotlivca, tobôž nie svet.
Muži a ženy viery dôverujú svojmu milosrdnému
Nebeskému Otcovi – dokonca i v období neistoty,
dokonca i v období pochybností a protivenstva, keď
možno nevidia dokonale alebo nerozumejú jasne.
Muži a ženy viery svedomite kráčajú po ceste učeníctva a usilujú sa nasledovať príklad svojho milovaného
Spasiteľa, Ježiša Krista. Viera nás motivuje, a vskutku
aj inšpiruje, aby naše srdcia priľnuli k nebesiam a aby
sa aktívne načiahli k nášmu blížnemu, pozdvihli ho a
požehnali.
Náboženstvo bez skutku je ako mydlo, ktoré zostáva
v škatuľke. Možno má úžasný potenciál, ale v skutočnosti má len malú moc niečo zmeniť, kým nenaplní svoj

Existuje starý židovský príbeh o výrobcovi mydla, ktorý
neveril v Boha. Jedného dňa, keď sa prechádzal s rabínom,
povedal: „Niečomu nerozumiem. Máme náboženstvo po
tisícky rokov. Ale kdekoľvek sa pozriete je zlo, skazenosť,
neúcta, nespravodlivosť, bolesť, hlad a násilie. Zdá sa, že
náboženstvo vôbec nezlepšilo svet. A tak sa vás pýtam, na
čo je to dobré?“
Rabín po nejaký čas neodpovedal, ale ďalej sa prechádzal s výrobcom mydla. Napokon prišli k ihrisku, kde sa
zaprášené deti hrali v špine.
„Niečomu nerozumiem,“ povedal rabín. „Pozrite sa na
tie deti. Po tisícky rokov máme mydlo, a napriek tomu
sú tieto deti špinavé. Na čo je dobré mydlo?“
Výrobca mydla odpovedal: „Ale rabín, nie je fér viniť
mydlo z toho, že sú tieto deti špinavé. Skôr ako mydlo
splní svoj účel, musíme ho najprv použiť.“
Rabín sa usmial a povedal: „Presne tak.“
Ako by sme mali žiť?

Apoštol Pavol, citujúc starozákonného proroka, zhrnul,
čo to znamená byť veriacim, keď napísal: „Spravodlivý
z viery bude žiť“ (Rímskym 1:17).
V tomto jednoduchom prehlásení možno pochopíme
rozdiel medzi náboženstvom, ktoré je krehké a neužitočné
a tým, ktoré má moc zmeniť životy.
Ale na to, aby sme pochopili, čo to znamená žiť z viery,
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zamýšľaný potenciál. Znovuzriadené evanjelium Ježiša
Krista je evanjeliom skutku. Cirkev Ježiša Krista učí
pravé náboženstvo ako posolstvo nádeje, viery a pravej
lásky, vrátane pomoci ostatným duchovným a časným
spôsobom.
Pred niekoľkými mesiacmi sme spolu s mojou manželkou Harriet boli na rodinnom výlete s niektorými našimi deťmi v oblasti Stredozemného mora. Navštívili sme
niekoľko utečeneckých táborov a stretli sme sa s rodinami
z vojnou zasiahnutých krajín. Títo ľudia neboli našej viery,
ale sú naši bratia a sestry a súrne potrebujú pomoc. Naše
srdcia boli hlboko dotknuté, keď sme na vlastné oči videli,
ako aktívna viera členov našej Cirkvi prináša pomoc,
útechu a nádej našim blížnym v núdzi, nezáležiac na ich
náboženstve, národnosti alebo vzdelaní.
Viera zapriahnutá s následným skutkom napĺňa srdcia
láskavosťou, myseľ múdrosťou a porozumením a dušu
pokojom a láskou.
Naša viera môže požehnať a spravodlivo vplývať na
nás i ľudí v našom okolí.
Naša viera môže naplniť svet dobrotou a pokojom.
Naša viera môže zmeniť nenávisť na lásku a nepriateľov
na priateľov.
Spravodliví potom žijú tak, že konajú vo viere; žijú tak,
že dôverujú Bohu a kráčajú po Jeho ceste.
A toto je ten druh viery, ktorá môže zmeniť jednotlivcov,
rodiny, národy a svet.

MLÁDEŽ
Slúžiť ostatným vo viere

P

rezident Uchtdorf nám hovorí, že naša viera v Boha
musí byť „sprevádzaná skutkom“. Vysvetľuje, že

keď je naša viera „zapriahnutá s následným skutkom
napĺňa … dušu pokojom a láskou“. S prísľubom tohto
požehnania môžeme niečo zmeniť a môžeme to uvidieť
v našom živote, ak si nájdeme čas na to, aby sme vykonávali službu naplnenú vierou. Môžete sa každý deň
v modlitbe spýtať Pána, aby vám pomohol slúžiť ostatným. Napríklad Ho požiadajte , aby vám ukázal, kedy
váš súrodenec potrebuje pomoc s domácimi prácami
alebo kedy priateľ potrebuje povzbudenie. Potom,
keď obdržíte nabádanie, konajte! Ak sa z takýchto
modlitieb a z takejto služby stane zvyk, potom váš verný, následný skutok požehná váš život aj životy ostatných. Prezident Uchtdorf sľubuje, že „môže[te] zmeniť
jednotlivcov, rodiny, národy a svet“.

DETI
Dôvera

V

yskúšajte túto aktivitu so svojimi priateľmi. Budete
im musieť dôverovať a pozorne sa riadiť ich

pokynmi.
Vezmite si čistý papier a nakreslite naň kruh, ktorý
predstavuje tvár. Vezmite si do ruky pero alebo ceruzku
a zavrite oči. Nechajte vášho priateľa, aby vám povedal,

UČENIE Z TOHTO POSOLSTVA

kde máte na túto tvár nakresliť oči, nos, ústa a vlasy.

Prezident Uchtdorf vysvetľuje, že viera je viac než

Potom otvorte oči. Ako sa vám to podarilo? Môžete

len vyjadrenie presvedčenia. Pravá viera v Nebeského

túto tvár vyfarbiť a nakresliť ďalšiu a opakovať hru!

Otca a v Ježiša Krista vyžaduje skutok a keď žijeme vie-

Niekedy je ťažké riadiť sa pokynmi. Ale keď sa sna-

rou, má to moc zmeniť životy a domovy. Môžete tých,

žíme nasledovať Nebeského Otca tým, že počúvame

ktorých učíte vyzvať, aby sa podelili o okamihy, kedy

Ducha Svätého, On nám pomôže. Jemu môžeme vždy

videli požehnania a moc života s vierou – či už o osobný

dôverovať.

príklad, alebo z pozorovania ostatných. Povzbuďte ich,
aby sa modlili o vedenie, aby zistili, ako lepšie žiť podľa
evanjelia.
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Prísaha a zmluva kňazstva
Viera, rodina, pomoc

S modlitbou preštudujte tento materiál a vyhľadávajte inšpiráciu, aby ste vedeli,
o čo sa máte podeliť. Ako porozumenie účelu Združenia pomoci pripraví dcéry
Božie na požehnania večného života?

Č

ím viac ako sestry porozumieme tomu, že prísaha a zmluva
kňazstva sa vzťahuje na nás osobne,
tým viac budeme prijímať požehnania a prísľuby kňazstva.
Starší M. Russell Ballard z Kvóra
dvanástich apoštolov povedal:
„Všetci, ktorí uzatvorili posvätné
zmluvy s Pánom a ktorí si tieto
zmluvy ctia, sú spôsobilí obdržať
osobné zjavenie, byť požehnaní službou anjelov, kontaktom s Bohom,
obdržať plnosť evanjelia a napokon,
stať sa dedičmi všetkého, čo má náš
Otec, spoločne s Ježišom Kristom.“ 1
Požehnania a prísľuby prísahy a
zmluvy kňazstva prislúchajú mužom i
ženám. Sestra Sheri L. Dewová, bývalá radkyňa v generálnom predsedníctve Združenia pomoci, povedala:
„Plnosť kňazstva obsiahnutú v najvyšších obradoch domu Pánovho môžu
obdržať len muž a žena spoločne.“ 2

Sestra Linda K. Burtonová,
generálna prezidentka Združenia
pomoci, nás vyzvala: „Vyzývam vás,
aby ste sa naučili naspamäť prísahu
a zmluvu kňazstva, ktorá sa nachádza v Náuke a zmluvách 84:33–44.
Keď tak učiníte, sľubujem vám, že
Duch Svätý rozšíri vaše porozumenie kňazstva a bude vás inšpirovať a
pozdvihovať úžasnými spôsobmi.“ 3
Pokyny Josepha Smitha pre
Združenie pomoci mali za účel
pripraviť ženy, aby „získali výsady,
požehnania a dary kňazstva“. Toto
sa dá dosiahnuť skrze chrámové
obrady.
„Chrámové obrady sú kňazské
obrady, ale neudeľujú mužom alebo
ženám žiadny cirkevný úrad. Tieto
obrady napĺňajú Pánov prísľub,
že Jeho ľud – ženy i muži – bude
,obdarovaný mocou z výsosti‘
[pozri NaZ 38:32].“ 4

Dodatočné písma a informácie
NaZ 84:19–40; 121:45–46;
reliefsociety.lds.org
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Zvážte toto
Čo môžete urobiť, aby ste plnšie
pochopili prisľúbené požehnania
prísahy a zmluvy kňazstva a
získali k nim prístup?

© 2017 Intellectual Reserve, Inc. Všetky práva vyhradené. Printed in Germany. Schválené v anglickom jazyku: 6/16. Preklad schválený: 6/16.
Preklad Visiting Teaching Message, April 2017. Slovak. 97924 176

