
Sabat a Večera Pána
Starší L. Tom Perry
Kvórum dvanástich apoštolov

Bratia a sestry po celom svete, dnes ráno sme prišli vypočuť si hlas proroka. Svedčím, že oný 
hlas, ktorý sme práve počuli je hlas proroka Božieho, žijúceho dnes na zemi, prezidenta 
Thomasa S. Monsona. Sme tak požehnaní jeho učením a príkladom!

Tento rok máme všetci príležitosť študovať slová prorokov z Nového zákona na nedeľnej 
škole. Zatiaľ čo v Starom zákone študujeme prorokov a ľudí, Nový zákon sa zameriava na 
život a vplyv jediného Muža, ktorý prišiel do smrteľnosti s dvojitým občianstvom z neba a zo 
zeme – nášho Spasiteľa a Vykupiteľa, Ježiša Krista.

Dnešný svet je tak presiaknutý náukami človeka, že je jednoduché zabudnúť a stratiť vieru vo 
všetky tie dôležité záznamy Spasiteľovho života a služby – Nový zákon. Tento posvätný 
zväzok je stredobodom dejín písiem, práve tak ako je samotný Spasiteľ stredobodom našich 
životov. Musíme sa zaviazať ich študovať a ceniť si ich!

Pri našom štúdiu Nového zákona nachádzame nesmierne cenné perly poznania. Vždy som 
s pôžitkom čítal Pavlove záznamy z ciest a organizovania Pánovej Cirkvi, obzvlášť jeho 
učenia Timoteovi. V štvrtej kapitole Pavlovho listu Timoteovi čítame:

„Toto prikazuj a tomuto vyučuj.... Buď vzorom veriacich v reči, správaní, láske [v duchu], vo 
viere a v mravnej čistote.“1 Nemôžem si spomenúť, na pre nás lepší spôsob ako začať či 
pokračovať v tom, že máme byť príkladom veriacim než je zachovávanie sabatného dňa.

Na začiatku stvorenia sveta bol jeden deň vyčlenený spomedzi ostatných. „Nato Boh požehnal 
siedmy deň a posvätil ho.“2 Dokonca Boh odpočíval od Svojho diela v onen deň a očakáva, že 
Jeho deti budú robiť to isté. Deťom Izraela dal prikázanie: „Pamätaj na deň sviatočného 
odpočinku a sväť ho! Šesť dní budeš pracovať a konať svoju prácu, ale siedmy deň je dňom 
sviatočného odpočinku pre Hospodina, tvojho Boha ... preto Hospodin požehnal deň 
sviatočného odpočinku a posvätil ho!“3

Vzorové dodržiavanie sabatného dňa musí vždy obsahovať uctievanie. Potom ako Adam 
s Evou vstúpili do smrteľnosti, bolo im prikázané, aby uctievali Pána, svojho Boha a 
obetovali prvorodených zo stád svojich ako svoju obeť Pánovi ... toto je podobenstvo obete 
Jednorodeného Otcovho.4 Obetovanie zvierat pripomínalo Adamovmu potomstvu, že jedného 
dňa Baránok Boží, Ježiš Kristus, učiní obeť Svojho vlastného života za nás.

Počas Svojho života Spasiteľ hovoril o onej obeti.5 V predvečer Jeho ukrižovania sa Jeho 
slová naplnili. Zhromaždil Svojich učeníkov v hornej miestnosti, bokom od rozptyľovania 
sveta, a zaviedol sviatosť Večere Pána. „Keď jedli, vzal Ježiš chlieb, dobrorečil, lámal a dával 
učeníkom hovoriac: Vezmite jedzte! Toto je moje telo. Potom vzal kalich, dobrorečil, dal im a 
riekol: Pite všetci z neho! Lebo toto je moja krv [novej] zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých 
na odpustenie hriechov.“6

Od tej doby naďalej sa Spasiteľovo uzmierenie stalo onou najväčšou obeťou. Keď sa prejavil 
na Americkom kontinente po Svojom vzkriesení, udelil Svoje kňazstvo na Svojich učeníkov 
a zaviedol sviatosť, hovoriac: A toto budete vždy určite činiť, ... rovnako ako som ja lámal 



chlieb a žehnal ho, a dal ho vám...A bude to svedectvom Otcovi, že na mňa vždy pamätáte.
A ak budete na mňa vždy pamätať, budete mať Ducha môjho, aby bol s vami.7

Je pozoruhodné, že dokonca aj počas obdobia temna odpadlíctva tento vzor uctievania 
sabatného dňa a sviatosti pokračoval v mnohých formách praktikovania.

Keď bolo evanjelium znovuzriadené, Peter, Jakub a Ján traja apoštoli , ktorí prví od Spasiteľa 
obdržali sviatosť, sa prejavili Josephovi Smithovi a Oliverovi Cowderymu. Pod ich vedením 
bola na nich znovuzriadená kňazská právomoc nevyhnutná k žehnaniu a roznášaniu sviatosti 
členom Cirkvi.8

Kňazská právomoc, udelená Spasiteľom Jeho prorokom a apoštolom, a skrze nich nám, tak 
pokračuje na zemi i dnes. Mladí nositelia kňazstva po celom svete sa kvalifikujú pre 
používanie onej moci kňazstva svedomitým dodržiavaním prikázaní a životom podľa zásad 
evanjelia. Keď si títo mladí muži udržiavajú duchovne čisté ruky a čisté srdce, pripravujú, 
žehnajú sviatosť Spasiteľovým spôsobom – spôsobom definovaným tým, čo On učinil pred 2 
000 rokmi.

Požívanie sviatosti je stredobodom zachovávania sabatného dňa. V Náuke a zmluvách nám 
Pán všetkým prikazuje: A ty sa môžeš plne uchovať nepoškvrneným od sveta, keď pôjdeš do 
domu modlitby a prinesieš sviatosti v môj svätý deň. Lebo veru toto je deň určený k tomu, 
aby si si odpočinul od prác svojich a prejavil oddanosť Najvyššiemu. ... A v tento deň 
nebudeš konať žiadnu inú vec.9

Keď premýšľame nad vzorom pre sabat a sviatosť v našich vlastných životoch, zdá sa, že 
existujú tri veci, ktoré od nás Pán žiada. Prvou je, aby sme sa udržiavali nepoškvrnení od 
sveta. Druhou, aby sme prichádzali do domu modlitby a obetovali svoje sviatosti. A treťou je, 
aby sme oddychovali od svojich prác.

Je to úžasná vec byť kresťanom, žiť ako pravý nasledovník Krista. O nás povedal: „Nie sú zo 
sveta, tak ako ja nie som zo sveta.“10 Aby sme sa vedeli uchovať nepoškvrnenými od sveta, 
On od nás očakáva, aby sme v deň sabatu obmedzili také svetské rozptyľovanie ako obchody 
či rekreačné zariadenia.

Verím tiež, že si želá, aby sme sa vhodne obliekali. Naša mládež si môže myslieť, že stará 
múdrosť „nedeľné najlepšie šaty“ je zastaraná. Ale vždy vieme, kedy sa z nedeľného 
oblečenia stane každodenný odev, postoj a nasledovne skutky. Samozrejme pre vaše deti 
nemusí byť nevyhnutné, aby mali na sebe nedeľné oblečenie do západu slnka. Avšak, 
oblečením, ktoré ich povzbudzujeme, aby nosili a plánovaním aktivít, im pomáhame pripraviť 
sa na sviatosť a tešiť sa z požehnaní počas oného dňa.

Čo to znamená obetovať naše sviatosti Pánovi? Uvedomujeme si, že všetci činíme chyby.
Každý z nás potrebuje priznať svoje hriechy nášmu Nebeskému Otcovi a aj ostatným, ktorých 
sme mohli uraziť, a zanechať ich. Sabat nám poskytuje úžasnú príležitosť obetovať tieto –
naše sviatosti – Pánovi. Povedal: Ale pamätaj, že v tento Pánov deň budeš prinášať obete 
svoje a sviatosti svoje Najvyššiemu, vyznávajúc hriechy svoje bratom a pred Pánom.11

Starší Melvin J. Ballard navrhol: „Chceme, aby každý Svätý neskorších dní prišiel k stolu so 
sviatosťou preto, že je to miesto pre seba spytovanie, seba skúmanie, kde sa môžeme naučiť 



korigovať naše smerovanie a učiniť správnymi svoje vlastné životy, priviesť samých seba 
k harmónii s učeniami Cirkvi a s našimi bratmi a sestrami.“12

Keď hodne prijímame sviatosť, svedčíme, že sme ochotní vziať na seba Spasiteľovo meno 
a dodržiavať Jeho prikázania, a vždy si Ho pripomínať, aby sme mohli mať Jeho Ducha 
s nami. Takýmto spôsobom je zmluva nášho krstu obnovená. Pán uistil Svojich učeníkov: Ak 
tak budete činiť, budete si pamätať, že v hodinu túto bol som s vami.13

Občas si myslíme, že odpočívanie od našich prác je niečo také ako nechať seno ležať len tak 
na poli, či dať visačku „Zatvorené“ na dvere obchodu. Ale v dnešnom svete zahŕňajú práce 
každodenné činnosti v našich životoch. Teda to môže byť podnikateľská činnosť, ktorú 
môžeme vykonávať z domu, športové zápolenie či iné záujmy, ktoré nás odvádzajú od 
uctievania sabatného dňa a príležitosti slúžiť druhým.

Nezahrávaj sa s posvätnými vecami14, zjavil Pán prvým Svätým, ako pripomienku toho, čo 
povedal Svojim učeníkom: „Sobota bola ustanovená pre človeka, a nie človek pre sobotu.“15

Bratia a sestry, v týchto neskorších dňoch je protivník úspešný, keď poľavíme vo svojom 
záväzku voči Spasiteľovi, ignorujeme Jeho učenia v Novom zákone a v ďalších písmach a 
prestaneme Ho nasledovať. Rodičia, teraz je ten čas učiť naše deti, aby boli príkladmi 
veriacich tým, že budú chodiť na zhromaždenia Večere Pána. Keď nastane nedeľné ráno, 
pomôžte im, aby boli dobre odpočinuté, vhodne oblečené a duchovne pripravené požívať 
symboly sviatosti a obdržať poučenie, boli povznesené a zušľachtené mocou Ducha Svätého.
Nech je vaša rodina naplnená láskou, keď si po celý deň ctíte sabatný deň a zakúšate jeho 
duchovné požehnania aj počas týždňa. Vyzvite svojich synov a dcéry, aby tým, že budú 
dodržiavať sabatný deň povstali a svietili, aby ich svetlo mohlo byť koruhvou pre národy.16

Ako roky plynú, neustále si spomínam na sabatné dni, keď som bol malým chlapcom a neskôr 
mladým mužom. Stále si pamätám prvý deň, kedy som slúžil pri Večeri Pána ako diakon a na 
malé sklenené poháriky, ktoré som roznášal členom nášho zboru. Pred pár rokmi bola 
cirkevná budova v mojom rodnom meste prerábaná a priehradka v prípravnom pulte bola 
zamknutá. Keď ju otvorili, niektoré z týchto malých sklenených pohárikov sa tam ukrývali 
mnoho rokov. Jeden z nich som dostal na pamiatku.

Tiež si spomínam na zelenú skrinku, ktorú sme so sebou nosili v zbore v námornej pechote.
Vo vnútri onej skrinky bola drevená tácka a zabalené poháriky na Večeru Pána, tak aby sme 
mohli byť požehnaní pokojom a nádejou Večere Pána dokonca aj v konflikte a zúfalstve 
vojny.

Keď tak myslím na oné poháriky na sviatosť z mojej mladosti, jeden v chránenom údolí 
domova môjho detstva a ďalší na desiatky tisíc kilometrov vzdialený v Pacifiku, som 
naplnený vďakou za to, že Spasiteľ Sveta bol ochotný piť z kalicha horkosti namiesto mňa.
A pretože On tak učinil, ja môžem spolu s žalmistom povedať „je preplnený kalich môj“18

požehnaniami Jeho nevyčerpateľného a večného uzmierenia.

V tento predvečer sabatu, keď začíname túto úžasnú konferenciu, spomeňme si na požehnania 
a príležitosti, ktoré sú naše, keď sa zúčastňujeme zhromaždenia Večere Pána, každý týždeň, 
v našich zboroch a pobočkách. Pripravme sa a správajme sa počas sabatu tak, aby sme 
privolali na seba oné požehnania prisľúbené nám a našim rodinám. Vydávam zvláštne 
svedectvo o najväčšom šťastí, ktoré v tomto živote obdržíme tým, že budeme nasledovať 



Spasiteľa. Kiež dodržiavame Jeho prikázania dodržiavaním Jeho posvätného dňa, to je mojou 
modlitbou v mene Ježiša Krista, amen.
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