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Ak máme vieru v Krista a primkneme k našim zmluvám, obdržíme radosť, o ktorej sa hovorí vo 
svätých písmach a ktorá bola zasľúbená našimi prorokmi neskorších dní.

Pozdvihni srdce svoje a raduj sa, a primkni sa k zmluvám, ktoré si učinila.1Tento verš nemôžem 
čítať bez toho, aby som cítila radosť. Moje srdce sa raduje, keď premýšľam nad zasľúbeniami 
a mnohými požehnaniami, ktoré boli súčasťou môjho života popritom ako som sa snažila 
primknúť sa k zmluvám, ktoré som učinila so svojím Nebeským Otcom.

Pretože obaja moji rodičia zomreli, bolo nevyhnutné, aby sa ich dom upratal a pripravil na 
predaj. Počas týchto pár minulých mesiacov, kedy sme ja a moji súrodenci upratovali a triedili 
veci v rodičovskom dome, našli sme rodinnú históriu a mnoho dôležitých papierov 
a dokumentov. Bolo fascinujúce čítať niečo z osobnej histórie a patriarchálnych požehnaní 
mojich rodičov a starých rodičov. Pripomenula som si zmluvy, ktoré uzatvorili a dodržiavali.

Moja stará matka Ellen Hanks Rymerová bola v roku 1912 mladou mamičkou, keď obdržala 
svoje patriarchálne požehnanie. Keď čítam jej požehnanie, vystupujú tieto riadky zo stránky a 
zostávajú v mojej mysli: „Bola si vyvolená pred založením zeme a si vyvoleným duchom, ktorý 
mal prísť v týchto dňoch. ... Tvoje svedectvo bude pozdvihnuté a budeš schopná svedčiť. ... 
Ničiteľ sa ťa pokúša zničiť, ale ak budeš ochotná primknúť sa k svojmu Bohu, on [Ničiteľ] 
nebude mať moc ťa zraniť. Skrze svoju vernosť budeš mať veľkú moc a ničiteľ pred tebou utečie 
pre tvoju spravodlivosť. ... Keď hodina strachu a skúšok príde na teba, ak sa v skrytosti uchýliš k 
modlitbe, tvoje srdce bude upokojené a prekážky odňaté.“2

Mojej starej matke bolo prisľúbené, že ak bude dodržiavať svoje zmluvy a zostane blízko Boha, 
Satan nad ňou nebude mať moc. Nájde útechu a pomoc vo svojich skúškach. Tieto zasľúbenia sa 
v jej živote naplnili.

Dnes by som chcela hovoriť (1) o dôležitosti primknutia sa k zmluvám a (2) o radosti a ochrane, 
ktorá prichádza z toho, že dodržiavame naše zmluvy.

Niektoré príklady, ktoré použijem pochádzajú z knihy (Dcéry v mojom kráľovstve: História 
a dielo Združenia pomoci) Daughters in My Kingdom: The History and Work of Relief Society.
Táto kniha je preplnená príkladmi žien, ktoré našli obrovské šťastie v dodržiavaní zmlúv.



Dôležitosť primknutia sa k zmluvám

Bible Dictionary nám hovorí, že zmluva je dohoda učinená medzi Bohom a človekom. „Boh 
vo Svojej dobrosrdečnosti stanovil podmienky, ktoré človek prijíma. ... Evanjelium je zostavené 
tak, aby tieto zásady a obrady boli obdržiavané skrze zmluvy kladúc tak druhú stranu pod veľký 
záväzok a zodpovednosť ctiť si onú zmluvu.“3V spojení „primknúť sa k zmluvám“ slovo 
primknúť znamená „silno a blízko priľnúť“ k niečomu.4

V písmach sa učíme o mužoch a ženách, ktorí uzatvorili zmluvy s Bohom. Boh dal inštrukcie 
ohľadom toho, čo robiť pre to, aby sa oné zmluvy ctili, a potom ako boli oné zmluvy dodržané, 
nasledovali prisľúbené požehnania.

Napríklad, skrze obrad krstu uzatvárame zmluvu s naším Nebeským Otcom. Pripravujeme sa na 
krst tým, že máme vieru v Pána Ježiša Krista, činíme pokánie zo svojich hriechov a sme ochotní 
vziať na seba meno Krista. Činíme záväzok dodržiavať prikázanie Božie a vždy pamätať na 
Spasiteľa. Činíme zmluvu „niesť si navzájom svoje bremená, aby mohli byť ľahké“.
A naznačujeme, že sme ochotní trúchliť s trúchliacimi a utešovať tých, ktorí utešiť potrebujú.5

Vo svätých chrámoch získavame ďalšie obrady a uzatvárame ďalšie zmluvy. V raných dňoch 
znovuzriadenia prorok Joseph Smith veľmi túžil po tom, aby Svätí obdržali prisľúbené 
požehnania chrámu. Pán povedal: Nech je tento dom postavený Jeho menu, aby On v ňom mohol 
Svojim ľuďom zjavovať Svoje obrady.6

„Jedným z Pánových zámerov pri zorganizovaní Združenia pomoci bolo pripraviť Svoje dcéry 
na väčšie požehnania kňazstva nachádzajúce sa v obradoch a zmluvách chrámu. ... Sestry 
v Nauvoo očakávali dokončenie chrámu s veľkým nadšením, lebo vedeli, ako prorok Joseph 
Smith prisľúbil Mercy Fielding Thompsonovej, že obdarovanie ich vynesie von z temnoty na 
úžasné svetlo.“7

Viac ako 5 000 Svätých zaplavilo chrám v Nauvoo po jeho zasvätení, aby mohli obdržať 
obdarovanie a pečatiace obrady predtým ako sa vydajú na svoju cestu“ do údolia Salt
Lake.8Prezident Brigham Young a mnohí vedúci Cirkvi, a chrámoví pracovníci trávili svoj čas 
dňom a nocou slúžiac v chráme preto, aby táto dôležitá práca mohla byť pre Svätých vykonaná.

Naše zmluvy nás podporujú, či už v dobrých alebo v ťažkých časoch. Prezident Boyd K. Packer 
nám pripomína, že „sme ľuďmi zmluvy. Prisľúbili sme, že dáme zo svojich zdrojov čas, peniaze 
a talenty – všetko čím sme a všetko čo máme – na potreby kráľovstva Božieho na zemi.
Jednoducho vyjadrené, sľubujeme činiť dobro. Sme ľuďmi zmluvy a chrám je stredobodom 
našich zmlúv. Je zdrojom zmluvy.“9

Písma nám pripomínajú: A toto bude našou zmluvou – že budeme kráčať vo všetkých obradoch 
Pána.10

Keď sa primkneme k našim zmluvám, obdržíme veľké požehnania.

Radosť a ochrana prichádza z dodržiavania našich zmlúv



V Knihe Mormonovej čítame kázanie kráľa Benjamína. Učil ľudí o Ježišovi Kristovi, že príde na 
zem a vytrpí všetky možné druhy utrpení. Učil ľudí, že Kristus odčiní hriechy ľudstva a že Jeho 
meno bude tým jediným menom, ktorým človek získa spásu.11

Potom ako si vypočuli oné prekrásne učenia, ľudia sa pokorili a z celého srdca si priali, aby boli 
oslobodení od hriechu a boli očistení. Činili pokánie a vyznali svoju vieru v Ježiša Krista. Učinili 
zmluvy s Bohom, že budú dodržiavať Jeho prikázania12.

Zostúpil na nich Duch Pána a oni boli naplnení radosťou, obdržiac odpustenie hriechov svojich, 
a majúc pokoj svedomia pre nesmiernu vieru, ktorú mali v Ježiša Krista.13

Ďalším príkladom je radosť, ktorá prichádza skrze vernosť v dodržiavaní prikázaní Božích a z 
delenia sa o Jeho evanjelium s druhými, ako to predviedol Ammon. Ammon a jeho bratia boli 
nástrojom pri pomáhaní tisíckam ľudí prísť ku Kristovi. Tu sú niektoré slová, ktoré Ammon 
použil, aby popísal svoje pocity, keď bolo tak mnoho ľudí pokrstených a učinilo zmluvy s 
Bohom:

Aký veľký dôvod máme radovať sa.14

Radosť moja je úplná, áno, srdce moje prekypuje radosťou a ja sa budem radovať z Boha 
svojho.15

Nemôžem povedať ani najmenšiu časť toho, čo cítim.16

|v25
Nikdy neboli ľudia, ktorí by mali tak veľký dôvod k radosti ako my.17

Uzatváranie a dodržiavanie posvätných zmlúv nám umožňuje mať Ducha Svätého. Tento Duch 
je tým, ktorý naplní vašu dušu radosťou.18

Druhá svetová vojna spôsobila, že po celom svete trpelo mnoho ľudí. Svätí v Nemecku 
podstúpili mnoho skúšok. Vernou prezidentkou Združenia pomoci v Stuttgarte v Nemecku bola 
sestra Maria Speidelová. Keď opisovala ich skúšky, povedala: „Naša dôvera v Pána a naše 
svedectvo o Kristovi bolo naším pilierom sily. ... S radosťou sme spievali piesne Sionu a vložili 
sme svoju dôveru v Pána. Spôsobil, že všetky veci boli lepšie.“19

A znova, ako členovia dodržiavali svoje zmluvy, pociťovali radosť aj pri tom ako čelili 
obrovským výzvam.

Sarah Richová bola spravodlivá žena žijúca v Nauvoo, ktorá bola povolaná slúžiť v chráme 
predtým ako boli Svätí vyhnaní z mesta. Tu sú jej slová o požehnaniach chrámových zmlúv: „V 
chráme Pána, sme obdržali mnohé požehnania, ktoré nám spôsobovali radosť a útechu vo 
všetkom súžení, ktoré sme podstúpili, toto nám dodávalo vieru v Boha, vediac, že On nás bude 
viesť a podporovať na tejto nepoznanej ceste, ktorá bola pred nami.“20

Predtým Svätí dokončili chrám v Kirtlande a mnohí sa zúčastnili na zasvätení. Po zasvätení bol 
chrám prijatý Pánom. Pán im povedal aby sa veľmi radovali z následkov požehnaní, ktoré budú 
vyliate ... na hlavy [Jeho] ľudu.21



Ako sa buduje viac a viac svätých chrámov po celom svete, videla som požehnania, ktoré 
prichádzajú do životov členov. V roku 2008 som bola svedkom radosti na tvárach páru 
z Ukrajiny, keď mi hovorili o tom, ako idú do Freibergu v Nemecku, aby obdržali svoje 
chrámové obrady. Cesta do chrámu pre týchto oddaných členov trvala 27 hodín autobusom tam a 
27 hodín späť, nemohli tam teda chodiť často. Boli nadšení z toho, že chrám v Kyjeve na 
Ukrajine bude čoskoro dokončený a že budú môcť do neho chodiť častejšie. Ten chrám je dnes 
už otvorený a tisícky sa tešia z jeho požehnaní.

Pri čítaní osobnej histórie mojej starej matky som sa dozvedela o jej veľkej radosti z jej zmlúv.
Veľmi rada chodila do chrámu a vykonávala obrady za tisícky tých, ktorí zomreli. Bolo to jej 
životné poslanie. Slúžila ako chrámová pracovníčka viac ako 20 rokov v chráme Manti v Utahu.
Písala o tom, že zažila mnohé zázračné uzdravenia pri tom, ako vychovávala svoje deti a slúžila 
druhým tým, že vykonávala za nich prácu v chráme. Ako jej vnúčatá, ak by sme vedeli čokoľvek 
o starej mame Rymerovej, bolo by to to, že to bola spravodlivá žena, ktorá dodržiavala svoje 
zmluvy a chcela od nás to isté. Keď sa ľudia budú predierať naším majetkom po tom, čo 
zomrieme, nájdu dôkaz toho, že sme dodržiavali naše zmluvy?

Náš milovaný prorok, prezident Thomas S. Monson, na minulej Generálnej konferencii povedal:
„Keď budeme chodiť vy a aj ja do týchto svätých Božích domov, keď budeme pamätať na 
zmluvy, ktoré sme tam uzavreli, budeme schopní zvládnuť každú skúšku a prekonať každé 
pokušenie. V týchto posvätných svätyniach nájdeme pokoj a budeme osviežení a posilnení.“22

Raz a znova: Pozdvihni srdce svoje a raduj sa a primkni sa k zmluvám, ktoré si učinila.23

Dodržiavanie zmlúv je skutočným šťastím a radosťou. Je útechou a pokojom. Je ochranou pred 
zlom sveta. Dodržiavanie našich zmlúv nám pomôže v časoch skúšok.

Svedčím vám, že ak máme vieru v Krista a primkneme sa k našim zmluvám, obdržíme radosť, o 
ktorej sa hovorí v svätých písmach a ktorá bola zasľúbená našimi prorokmi neskorších dní.

Drahé sestry, mám vás rada a dúfam, že zakúsite túto veľkú radosť vo svojich vlastných 
životoch. V mene Ježiša Krista, amen.
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