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Ako mnohí iní, aj som často inšpirovaný prenád-
hernými umeleckými dielami a hudbou. Takáto 
príležitosť nastala, keď som stál pred majstrov-

skou maľbou vytvorenou dánskym umelcom Fransom 
Schwarzom nazvanou Agónia v záhrade.1

Tento dojemne krásny obraz zobrazuje Spasiteľa kľačia-
ceho v záhrade Getsemanskej. Keď sa modlí, stojí pri Ňom 
anjel, objímajúc Ho v láskavom náručí, poskytujúc mu 
útechu, nebeskú pomoc a podporu.

Čím dlhšie som premýšľal o tomto obraze, tým viac 
mi srdce a myseľ napĺňal neopísateľný pocit nehy a 
vďačnosti. Mohol som maličkým dielom pocítiť aké to 
muselo byť tam v momente kedy Spasiteľ završoval Svoje 
veľké dielo v smrteľnosti tým, že vzal na Seba hriechy 
sveta. Žasnem nad nekonečnou láskou a súcitom, ktorý 
má Otec pre Svoje deti. Som dojatý hlbokou vďačnos-
ťou za to, čo Syn bez hriechu urobil pre celé ľudstvo 
a pre mňa.

Obeť Syna Božieho
Každý rok o takomto čase si pripomíname obeť, ktorú 

Ježiš Kristus učinil pre celé ľudstvo a premýšľame nad ňou.
To čo Spasiteľ učinil pre nás od Getsemanskej záhrady 

po Golgotu presahuje moju schopnosť chápať. Zobral na 
Seba bremeno našich hriechov a zaplatil večné a zavä-
zujúce výkupné nielen za prvotný Adamov priestupok, 
ale tiež za hriechy a priestupky miliárd a miliárd duší, 
ktoré kedy žili. Táto večná, posvätná obeť spôsobila Jemu, 

„dokonca Bohu, najväčšiemu zo všetkých, že sa chvel 
bolesťou a krvácal v každom póre, a trpel v tele i v duchu“ 
(pozri NaZ 19:18).

Trpel za mňa.
Trpel za vás.
Moja duša prekypuje vďačnosťou, keď premýšľam o 

tom, aký drahocenný je zmysel tejto obete. Cítim pokoru 
vediac, že všetkým, ktorí prijmú tento dar a naklonia svoje 
srdcia k Nemu, môže byť odpustené a môžu byť očistení 
od hriechov, nezáležiac na tom, aké temné či aké skľuču-
júce boli ich bremená.

Znova môžeme byť učinení bez poškvrny a byť čistí. 
Môžeme byť vykúpení večnou obeťou nášho milovaného 
Spasiteľa.

Kto nás uteší?
Aj keď nikto z nás nikdy nezažije hĺbku toho, čo vytr-

pel náš Pán, každý z nás bude mať svoje vlastné tmavé a 
horké hodiny – obdobia, kedy sa náš smútok a žiaľ bude 
zdať väčší, než sme schopní uniesť. Prídu chvíle, kedy na 
nás budú nemilosrdne tlačiť ťažoba a výčitky svedomia 
z našich hriechov.

Ale aj vtedy, ak v tomto období pozdvihneme svoje 
srdcia k Pánovi, On určite bude vedieť a rozumieť. Ten, kto 
trpel tak nezištne za nás v záhrade a na kríži nás nenechá 
v tej dobe bez útechy. Posilní nás, povzbudí a požehná nás. 
Objíme nás vo svojom láskavom náručí.

Bude pre nás viac ako anjel.
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V Jeho  
láskavom náručí

Prezident Dieter F. Uchtdorf
Druhý radca v Prvom predsedníctve
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Prinesie nám požehnanie útechy, uzdravenia, nádeje 
a odpustenia.

Lebo On je náš Vykupiteľ.
Náš záchranca.
Náš milosrdný Spasiteľ a náš požehnaný Boh.

POZNÁMKA
1. Kňaz, ktorý hovoril na pohrebe Fransa Schwarza povedal: „Jeho 

umenie bolo božským darom a bolo hodnotnejšie, než mnohé 
kázania“ (Emmilie Buchanan- Whitlocková, „History of Artists’ Lives 
Gives Greater Context for Exhibit“, Deseret News, 29. septembra 2013, 
deseretnews.com).

UČENIE Z TOHTO POSOLSTVA

Predtým ako budete učiť, vyhľadávajte vedenie 
Ducha, aby vám pomohol porozumieť konkrétnym 
potrebám tých, ktorých učíte. Keď sa podelíte o úryvky 
z posolstva prezidenta Uchtdorfa, vydajte svedectvo o 
Spasiteľovi a Jeho vykupujúcej obeti. Zvážte, že sa opý-
tate tých, ktorých učíte, čo znamená Jeho uzmierenie 
pre nich a ako oni pocítili Pánovu útechu počas svojich 
„temných a horkých hodín“.

MLÁDEŽ
Víťazstvo skrze Ježiša Krista
Meno nebolo poskytnuté

Mal som problém s prejedaním sa. Moje opakované 
záchvaty napchávania sa vyústili do narastajúceho 

pocitu viny, frustrácie a sklamania. Keď som sa snažil 
prekonať môj problém, cítil som sa taký slabý.

Dlhý čas som popieral fakt, že Spasiteľovo uzmierenie 
nás nielen spasí, ale tiež vykúpi a učiní dokonalými a 
že toto sa vzťahuje dokonca aj na môj očividný zlozvyk 
prejedania sa.

Odovzdal som sa Spasiteľovi. Modlil som sa. Úprimne 
som priznal svoje slabosti a svoju potrebu milosti a 
požiadal som Nebeského Otca, aby ma požehnal Svojou 
božskou pomocou do ďalšieho dňa. V tú noc som po-
cítil uistenie milujúceho Otca o tom, že má nesmiernu 
túžbu pomôcť Svojmu synovi a nespornú moc naplniť 
Svoju vôľu.

Od tej noci jedlo už viac nemalo oný ohromný vplyv 
na mňa. Vedel som, že Ježiš Kristus je dôvodom môjho 
úspechu. Rovnako ako Pavol sa učím, že, „všetko 
môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje“ (Filipským 
4:13). A snažím sa nezabudnúť na ďalšiu lekciu od 
Pavla: „Vďaka Bohu, ktorý nám dal víťazstvo v našom 
Pánovi Ježišovi Kristovi“ (1. Korintským 15:57).

DETI
Spasiteľ vás uteší

Opýtajte sa člena rodiny alebo priateľa na obdo-
bie, kedy on alebo ona pocítili, že boli Spasiteľom 

utešení. Premýšľajte o dobe, kedy Spasiteľ utešil vás. 
Môžete nakresliť obrázok o tom ako sa to stalo a za-
vesiť si ho vedľa postele, aby vám pripomínal, že Ježiš 
Kristus tu bude vždy, aby vás utešil.
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Toto je súčasť série posolstiev navštevu-
júceho učenia, ktoré obsahujú vlastnosti 
Spasiteľa.

O trpezlivosti sa často premýšľa 
ako o tichej a pasívnej vlast-

nosti, ale ako povedal prezident 
Dieter F. Uchtdorf, druhý radca v 
Prvom predsedníctve: „Trpezlivosť 
nie je pasívna odovzdanosť, ani to, 
že nič nerobíme, pretože sa bo-
jíme. Trpezlivosť znamená aktívne 
čakanie a vytrvanie. Znamená to 
vytrvať v niečom . . . i keď sú túžby 
nášho srdca oddialené. Trpezlivosť 
neznamená len vytrvať; znamená 
to dobre vytrvať!“

V našom predsmrteľnom živote, 
náš Nebeský Otec pripravil plán pre 
nás – Svoje duchovné deti – a my 
sme sa hlasno radovali nad príleži-
tosťou prísť na zem (pozri Jób 38:7). 
Keď sa rozhodneme prispôsobiť 
našu vôľu tej Jeho počas nášho po-
zemského života, On „z [nás učiní] 
nástroj v rukách svojich ku spáse 
mnohých duší“ (Alma 17:11).

Prezident Uchtdorf pokračuje: 
„Trpezlivosť znamená prijať to, čo sa 
nedá zmeniť a čeliť tomu s odvahou, 

Vlastnosti Ježiša Krista: 
Zhovievavosť a trpezlivosť

nadhľadom a vierou. Znamená 
to byť ,ochotní podrobiť sa všet-
kým veciam, ktoré Pán považuje 
za vhodné na nás vložiť, dokonca 
ako sa dieťa podrobuje svojmu ot-
covi‘ [Mosiáš 3:19]. Napokon, trpez-
livosť znamená byť ,pevný a stály, a 
neochvejný v zachovávaní prikázaní 
Pána‘ [1. Nefi 2:10] v každú hodinu, 
každý deň, i keď je to ťažké učiniť.“ 1

Doplňujúce písma
Žalmy 40:1; Galatským 5:22 – 23; 
2. Petra 1:6; Alma 17:11

Z písiem
Písma nám hovoria, že na po-

čiatku nášho života máme byť trpez-
liví v strastiach, lebo ich budeme mať 
mnoho. Boh nám potom poskytne 
tento utešujúci prísľub: Znášaj ich, 
lebo hľa, ja som s tebou, až do 
konca tvojich dní (pozri NaZ 24:8).

Nasledovný príbeh z Biblie je 
príkladom trpezlivosti a viery.

„Tu akási žena, ktorá mala od 
dvanástich rokov krvotok . . . dotkla 
sa lemu [Kristovho] rúcha a krvotok 
zaraz prestal.

Ale Ježiš povedal: Dotkol sa ma 
niekto, lebo som pocítil, že sila 
vyšla zo mňa.

Keď teda žena videla, že to 
nezostalo v tajnosti, trasúc sa 
pristúpila, padla pred Ním na 
kolená a povedala Mu pred všet-
kým ľudom, prečo sa Ho dotkla 
a ako naraz ozdravela.

A On jej povedal: Dcéra, tvoja 
viera ťa uzdravila. Choď v pokoji!“ 
(Lukáš 8:43 – 48).

Aj my, rovnako ako ona, mô-
žeme nájsť požehnanie a útechu, 
a dokonca uzdravenie, keď sa 
napriahneme k Ježišovi Kristovi 
– ktorého uzmierenie nás môže 
uzdraviť.
POZNÁMKA
1. Dieter F. Uchtdorf, „Pokračujte v trpezli-

vosti“, Generálna konferencia apríl 2010, 
70, 73.
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Zvážte toto

Z toho čo je napísané v Lukášovi 8, 
ako bola táto žena odmenená za 
roky trpezlivosti, a potom za svoju 
vieru v Ježiša Krista?

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

Viera, rodina, pomoc




