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Minulý rok v októbri sme ja a moja manželka sprevádzali Staršieho Neila L. Andersena a jeho 
manželku do Kordóby v Argentíne na položenie základného kameňa nového chrámu. Ako je 
zvykom, po tejto ceremónii nasledovala tlačová konferencia. Jedna novinárka, ktorá nebola 
členkou Cirkvi poznamenala, že si všimla, ako pekne sa muži správajú k svojim manželkám.
Potom sa neočakávane spýtala, či je to skutočnosť, alebo len zdanie.  Som si istý, že medzi 
našimi členmi videla a cítila niečo odlišné. Možno si uvedomila túžbu našich členov 
nasledovať Krista. Takúto túžbu majú členovia po celom svete. V tom istom čase majú 
milióny tých, ktorí nie sú členmi Cirkvi, tiež túžbu nasledovať Krista.

Prednedávnom na mňa a moju manželku urobili veľký dojem ľudia, ktorých sme videli v 
Ghane a v Nigérii. Väčšina z nich neboli členmi našej Cirkvi. Boli sme šťastní, keď sme 
videli ich túžbu nasledovať Krista, ktorú vyjadrovali pri svojich rozhovoroch vo svojich 
domovoch, svojich autách, na uliciach a na bilboardoch.  Nikdy sme nevideli tak veľa 
kresťanských kostolov vedľa seba.

Ako Svätí neskorších dní máme úžasnú úlohu pozývať milióny takýchto ľudí, aby prišli a 
uvideli, čo môže naša Cirkev pridať k tým dobrým veciam, ktoré už majú. Hocijaký človek z 
hocijakého kontinentu, prostredia či kultúry môže zistiť sám pre seba, že prorok Joseph Smith 
videl vo videní Otca a Syna. Môžu vedieť, že nebeskí poslovia znovuzriadili kňazstvo, a že 
Kniha Mormonova je ďalším svedectvom o Ježišovi Kristovi. Enos hovorí, že Pán zosiela z 
neba spravodlivosť a zo zeme pravdu, aby vydávala svedectvo o Jeho Jednorodenom.1

Pán prisľúbil: „Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.“2

Nasledovníci Krista majú za vzor Spasiteľov život a kráčajú v svetle. Dve charakteristiky nám 
pomôžu rozpoznať, do akej miery Ho nasledujeme. Po prvé, nasledovníci Krista sú milujúci 
ľudia. Po druhé, nasledovníci Krista uzatvárajú a dodržiavajú zmluvy.

Prvá charakteristika, byť milujúci, je pravdepodobne tou vecou, ktorú si oná novinárka v 
Kordóbe všimla u členov našej Cirkvi. Nasledujeme Krista, lebo Ho milujeme. Keď 
nasledujeme Vykupiteľa z lásky, nasledujeme Jeho vlastný príklad. Bolo to z lásky, keď 
Spasiteľ poslúchol vôľu Otca za akýchkoľvek okolností. Náš Spasiteľ bol poslušný, aj keď to 
znamenalo obrovskú fyzickú a citovú bolesť, aj keď to znamenalo, že bol bičovaný a 
posmievaný, aj keď to znamenalo, že Ho Jeho nepriatelia mučili a Jeho priatelia Ho opustili.
Zmierna obeť, ktorá sa výhradne týka poslania Spasiteľa, je vôbec tým najväčším vyjadrením 
lásky. „On znášal trest za náš pokoj, jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia.“3

Keď Kristus nasledoval Otca za akýchkoľvek okolností, my by sme mali nasledovať Jeho 
Syna. Ak tak činíme, nezáleží na tom, akému druhu prenasledovania, utrpenia, smútku či 
ostňa v tele4 čelíme. Nie sme ponechaní osamote. Kristus nám pomôže. Jeho láskyplné 
milosrdenstvá nás posilnia za všetkých okolností.5

Nasledovanie Krista možno znamená, že sa vzdáme mnohých milovaných vecí ako učinila 
Moábka Rút. Ako nová obrátená, plná lásky k Bohu a k Noémi, opustila všetko, aby žila 
podľa svojej viery.6



Možno to tiež znamená odolať nepriazni a pokušeniam. Jozef bol v mladosti predaný do 
otroctva. Bol odrezaný od všetkého, čo miloval. Neskôr bol pokúšaný, aby scudzoložil.
Odolal pokušeniu a povedal: „... ako by som teda mohol spáchať takú veľkú nešľachetnosť a 
zhrešiť proti Bohu?“7 Jeho láska k Bohu bola mocnejšia než akákoľvek nepriazeň či 
pokušenie.

Aj teraz tu máme dnešných Jozefov a dnešné Rút po celom svete. Keď brat Jimmy Olvera z 
Guayaquil v Ekvádore obdržal svoje povolanie na misiu, jeho rodina bojovala s veľkými 
ťažkosťami. V deň, keď odchádzal mu povedali, že ak prekročí prah dverí a odíde, stratí svoju 
rodinu. So zlomeným srdcom prekročil prah a odišiel. Ale keď bol na misii, jeho mama ho 
požiadala, či tam nemôže zostať dlhšie, lebo boli tak veľmi požehnaní. Dnes brat Olvera slúži 
ako patriarcha kolu.

Skutočná láska ku Kristovi nám poskytuje požadovanú silu, aby sme Ho mohli nasledovať.
Sám Pán nám to ukázal, keď sa trikrát spýtal Petra: „Či ma miluješ?“ Potom ako Peter nahlas 
opäť potvrdil, že Ho miluje, Pán mu povedal o nadchádzajúcich ťažkostiach. Potom prišlo 
napomenutie: „Nasleduj ma.“ Otázka, ktorú položil Spasiteľ Petrovi môže byť tiež položená 
nám: „Či ma miluješ?“, a za ňou nasleduje povolanie k skutku: „Nasleduj ma.“8

Láska je veľmi mocný vplyv v našom srdci pri našom úsilí byť poslušnými. Láska k nášmu 
Spasiteľovi nás inšpiruje k tomu, aby sme dodržiavali Jeho prikázania. Láska k matke, otcovi 
či manželke alebo manželovi, tiež môže inšpirovať našu poslušnosť k zásadám evanjelia.
Spôsob, akým sa správame k druhým odráža to, v akom rozsahu nasledujeme Spasiteľa v tom, 
že sa navzájom milujeme.9 Ukazujeme našu lásku k Nemu tým, keď sa zastavíme, aby sme 
pomohli druhým, keď sme dokonale poctiví a priami vo všetkých veciach10 a keď uzatvárame 
a dodržiavame zmluvy.

Druhá charakteristika, ktorú majú nasledovníci Krista je to, že uzatvárajú a dodržiavajú 
zmluvy, tak ako On.

Moroni vyhlásil, že skrze preliatie krvi Kristovej, ktorá je v zmluve Otca na odpustenie našich 
hriechov, sa stávame svätými a bez poškvrny.11

Prorok Joseph Smith učil, že v nebesiach boli uzatvárané zmluvy dokonca pred 
zorganizovaním tejto zeme.12 Starodávni proroci a patriarchovia uzatvárali zmluvy.

Sám Spasiteľ nám dal príklad. Bol pokrstený tým, kto mal náležitú právomoc, aby naplnil 
všetku spravodlivosť. Skrze Svoj krst Spasiteľ dosvedčil, že bude poslušný v zachovávaní 
všetkých Otcových prikázaní.13 Tak ako v časoch starodávnych, aj my nasledujeme Krista a 
uzatvárame zmluvy prostredníctvom kňazských obradov.

    Uzatváranie zmlúv je tým, čo môžu milióny ľudí, ktorí nie sú členmi našej Cirkvi pridať k 
tým veľmi dobrým veciam, ktoré už majú. Uzatváranie zmlúv je vyjadrením lásky. Je to 
spôsob, ktorým Mu hovoríme: „Áno, budem Ťa nasledovať, lebo Ťa milujem.“

Zmluvy zahŕňajú prísľuby „dokonca života večného“14. Všetky veci budú spoločne pracovať 
pre naše dobro, ak pamätáme na svoje zmluvy.15 Musia byť uzatvárané a dodržiavané, aby 
sme v plnosti obdržali prísľuby, ktoré poskytujú. Láska k Spasiteľovi a pamätanie na svoje 
zmluvy nám pomôžu, aby sme ich dodržiavali. To, že prijímame Večeru Pána je jedným zo 
spôsobov, ako na ne pamätáme.16 Ďalším spôsobom je častá návšteva chrámu. Pamätám si na 



mladý manželský pár v Južnej Amerike, ktorí chceli byť odlúčení, lebo si nerozumeli. Vedúci 
kňazstva im poradil, aby navštívili chrám a obzvlášť zamerali svoju pozornosť na slová a 
prísľuby zmlúv, ktoré sú tam uzatvárané. Učinili tak a ich manželstvo bolo zachránené. Moc 
našich zmlúv je väčšia než akákoľvek výzva, ktorej čelíme alebo môžeme čeliť.

Tí členovia, ktorí nie ste aktívni v evanjeliu, prosím, vráťte sa. Pocíťte požehnania z toho, že 
pamätáte na zmluvy a obnovujete si ich skrze sviatosť a návštevy chrámu. Keď tak činíte, je 
to vyjadrenie lásky a ukazuje to vašu ochotu byť pravým nasledovníkom Krista. Oprávňuje 
vás to k tomu, aby ste získali všetky zasľúbené požehnania.

Tí, ktorí nie ste členmi našej Cirkvi, vyzývam vás, aby ste použili svoju vieru, činili pokánie a 
získali oprávnenie na to, aby ste obdržali zmluvu krstu v Cirkvi Ježiša Krista Svätých 
neskorších dní. Keď tak učiníte, ukážete svoju lásku k nášmu Nebeskému Otcovi a svoju 
ochotu nasledovať Krista.

Svedčím, že sme šťastnejší, keď nasledujeme učenia evanjelia Ježiša Krista. Keď sa Ho 
snažíme nasledovať, dosiahneme požehnania nebies. Viem, že Jeho prísľuby budú vyplnené, 
keď uzatvárame a dodržiavame zmluvy a stávame sa pravými nasledovníkmi Krista. Svedčím 
o Jeho veľkej láske ku každému z nás a činím tak v mene Ježiša Krista, amen.
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