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Všem těm, kteří si přejí porozumět tomu, kdo jako 
členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních 
dnů jsme, bych rád nabídl výchozí bod definova-

ný těmito dvěma slovy: hledáme Krista.
Učíme se od Něj. Následujeme Ho. Stáváme se více 

takovými, jako je On.
Hledáme Ho, každý den v průběhu celého roku. Avšak 

zvláště v této roční době – o Vánocích, kdy slavíme narození 
našeho milovaného Spasitele – máme sklon být Mu v srdci 
ještě blíž.

Zamysleme se v rámci přípravy na oslavy Vánoc nad 
tím, jak byli ti, kteří žili před dvěma tisíci lety, připraveni 
přivítat příchod Spasitele.

Pastýři
O pastýřích toho moc nevíme – jen to, že „byli v krajině 

té, ponocujíce, a stráž noční držíce nad svým stádem“.1 
Tito pastýři byli pravděpodobně celkem obyčejní lidé, 
jako mnozí jiní chvályhodní lidé, kteří se snaží vydělávat 
si každý den na živobytí.

Mohli by představovat ty, kteří možná v určité době 
aktivně nehledali Krista, ale jejichž srdce se změnilo, když 
se otevřela nebesa a Kristus jim byl oznámen.

Toto jsou ti, kteří se poté, co uslyšeli hlas nebeských 
poslů, ihned vydali do Betléma, protože onu událost 
chtěli vidět.2

Mudrci
Mudrci byli vzdělanci, kteří studovali příchod Mesiáše, 

Syna Božího. Díky své učenosti rozpoznali znamení, která 
poukazovala na Jeho narození. Když tato znamení našli, 
odešli z domova a putovali do Jeruzaléma, kde se ptali: 
„Kde jest ten narozený král Židovský?“ 3

Jejich povědomí o Kristu však nezůstalo jen na aka-
demické úrovni. Jakmile spatřili znamení Jeho narození, 
jednali. Vydali se Krista hledat.

Tito mudrci by mohli představovat ty, kteří hledají  
Krista skrze vzdělání a akademické studium. Jejich odda-
nost pravdě je nakonec dovedla k tomu, že Krista našli 
a uctívali Ho jako Krále králů a Spasitele lidstva.4

Simeon a Anna
Simeon a Anna by mohli představovat ty, kteří hledají 

Krista skrze Ducha. Tito úžasní lidé byli upřímně zbožní 
a skrze půst, modlitbu a oddaný a poslušný život dychtivě 
čekali na to, až uzří den příchodu Syna Božího.
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Skrze věrnost, pokoru a víru trpělivě vyhlíželi Spasitelův 
příchod.

Jejich věrnost byla nakonec odměněna tím, že jim Maria 
a Jozef ukázali nemluvně, které na sebe jednoho dne mělo 
vzít hříchy lidstva.5

Věřící mezi Nefity a Lamanity
V Knize Mormonově se nachází dojemný příběh o tom, 

jak věřící lidé v Novém světě vyhlíželi znamení Spasitelova 
narození.

Jistě si vzpomínáte na to, že ti, kteří měli víru  
v Krista, byli zesměšňováni a pronásledováni. Tehdej-
ší intelektuálové obviňovali věřící z toho, že lpějí na 
bláhových pověrách. Ve skutečnosti byl posměch těchto 
nevěřících tak halasný, že v zemi způsobili „veliký roz-
ruch“. (3. Nefi 1:7.) Vysmívali se těm, kteří věřili, že se 
narodí Spasitel.

Jejich hněv a zlost se natolik vystupňovaly, že se jako 
posedlí snažili jednou pro vždy umlčet ty, kteří ve Spasite-
le věřili. V Knize Mormonově je zaznamenáno dramatické 
rozřešení této situace.6

Věřící, kteří žili v oné době, by mohli představovat ty, 
kteří hledají Krista i tehdy, když se jim ostatní posmívají, 
zesměšňují je nebo si je dobírají. Hledají Krista i teh-
dy, když se je druzí snaží označovat za nekultivované, 
nevzdělané či naivní.

Avšak opovrhování ze strany druhých opravdové věřící 
od hledání Krista neodradí.

Hledáme Krista
Prospělo by nám, kdybychom si během roku, a možná 

zvláště během tohoto vánočního období, znovu položili 
otázku: „Jak hledám Krista?“

Král David během jednoho obtížného období svého 
života napsal: „Bože, Bůh … můj ty jsi, tebeť hned v jitře 
hledám, tebe žízní duše má, po tobě touží tělo mé.“ 7

Možná, že právě tento postoj při hledání Boha byl 
jedním z důvodů, proč byl David popsán jako muž podle 
Božího srdce.8

Kéž během tohoto vánočního období i po celý rok 
hledáme srdcem a duší našeho milovaného Spasitele, 
Knížete pokoje, Svatého Izraelského. Neboť tato touha 
do značné míry definuje nejen to, kdo jsme jako členové 
Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, ale přede-
vším to, kdo jsme jako Kristovi učedníci.

POZNÁMKY
1. Lukáš 2:8.
2. Viz Lukáš 2:15.
3. Viz Matouš 2:1–2.
4. Viz Matouš 2:11.
5. Viz Lukáš 2:22–38.
6. Viz 3. Nefi 1.
7. Žalm 63:1.
8. Viz Skutkové 13:22.

NÁMĚTY PRO VÝUKU Z TOHOTO POSELSTVÍ

Jak můžeme lépe hledat Krista, jak o tom mlu-
ví president Uchtdorf? Mohli byste ty, které učíte, 
vybídnout, aby si položili otázku: „Jak hledám Krista?“ 
Zvažte možnost vyzvat je, aby si během každodenního 
rodinného studia písem začali povídat o tom, jak se 
snaží hledat Krista. Také byste se s těmi, které učíte, 
mohli podívat na vánoční video, které je k dispozici na 
stránkách Mormon .org, a vyzvat je, aby se zapojili do 
každoroční příležitosti hledat Krista tím, že se budou 
řídit Jeho učením.

DĚTI
Vyhlížejme Ježíše

Mnozí lidé vyhlíželi Ježíšovo narození a čekali na 
ně. Nyní vyhlížíme a čekáme, až přijde znovu! 

Můžeme se na to připravit tím, že se budeme o Ježíšovi 
učit a že Ho budeme následovat. Jak následuješ Ježíše 
ty? Nakresli hvězdu a dovnitř napiš své myšlenky.
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„Kolem nás jsou ti, kteří potřebují 
naši pozornost, naše povzbu-

zení, naši podporu, naši útěchu, 
naši laskavost – ať již to jsou členové 
rodiny, přátelé, známí, nebo někdo 
cizí. Jsme zde na zemi jako ruce 
Páně a máme zmocnění sloužit Jeho 
dětem a pozvedat je. Pán spoléhá 
na každého z nás.“ 1

President Henry B. Eyring, první 
rádce v Prvním předsednictvu, řekl: 
„Když jste přišly do Církve, v srdci 
vám začala probíhat velká změna. 
Uzavřely jste smlouvu a obdržely 
jste zaslíbení, které začalo proměňo-
vat samotnou vaši podstatu. …

Slíbily jste, že Pánu pomůžete 
učinit … břímě [druhých] lehké, aby 
získali útěchu. Schopnost pomáhat 
ulehčovat tato břemena vám byla 
dána, když jste obdržely dar Ducha 
Svatého.“ 2

„Chceme používat světlo  
evangelia, abychom viděli druhé 
tak jako Spasitel – se soucitem, 

Ochota nést si navzájem svá břemena

nadějí a pravou láskou,“ řekla Jean 
B. Binghamová, generální president-
ka Pomocného sdružení. „Jednou 
budeme moci plně porozumět srdci 
druhých a budeme vděčni za nám 
projevené milosrdenství – tak jako 
my věnujeme láskyplné myšlenky 
a slova druhým v tomto životě. …

Při naší snaze stát se více takový-
mi, jako je náš Spasitel, Ježíš Kristus, 
je naší povinností a výsadou vítat 
zlepšení u každého člověka.“ 3

Když si vzájemně neseme svá 
břemena a dodržujeme své smlou-
vy, otevíráme Ježíši Kristu cestu 
k tomu, aby mohl druhé uzdravo-
vat. Starší Jeffrey R. Holland z Kvora 
Dvanácti apoštolů učil: „Uvážíme- li 
nepředstavitelnou cenu, kterou 
zaplatil při ukřižování a při Usmí-
ření, slibuji vám, že se k nám nyní 
neobrátí zády. Když říká chudým 
duchem: ‚Poďtež ke mně‘, má tím 
na mysli, že zná cestu z problé-
mů a že zná cestu vzhůru. Zná 

ji, protože po ní sám kráčel. Zná 
cestu, protože On je ta cesta.“ 4

Další verše z písem
Matouš 25:40; Galatským 6:2;  
Mosiáš 2:17; 18:8–9

POZNÁMKY
1. Thomas S. Monson, „Serve the Lord with 

Love“, Liahona, Feb. 2014, 4.
2. Henry B. Eyring, „Utěšitel“, Liahona, květen 

2015, 18.
3. Jean B. Binghamová, „Vnesu světlo evangelia 

do svého domova“, Liahona, listopad 2016, 
6, 8.

4. Jeffrey R. Holland, „Opravit to, co je zlome-
no“, Liahona, květen 2006, 71.

© 2017 Intellectual Reserve, Inc. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. Vydání v angličtině schváleno: 6/17. Přeložení schváleno: 6/17. Název 
v originále: Visiting Teaching Message, December 2017. Czech. 97932 121

S modlitbou si prostudujte tento materiál a usilujte o inspiraci, abyste poznaly, o co se 
máte podělit s těmi, které učíte. Jak porozumění účelu Pomocného sdružení připraví 
dcery Boží na požehnání věčného života?

K zamyšlení
Jak snaha pomáhat nést 
břemena druhých a dodržovat 
naše smlouvy otevírá Ježíši Kristu 
cestu k tomu, aby uzdravil ty, 
kteří to potřebují?

Víra, rodina, služba


