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Vidíme  
Krista?

Jeden starý otec čítal jedného večera svojej štvor
ročnej vnučke rozprávku, keď sa tá pozrela hore  
a povedala: „Starký, pozri sa na hviezdy!‟ Starší 

muž sa láskavo usmial a povedal: „Zlatko, sme vo 
vnútri. Tu nie sú žiadne hviezdy.‟ Ale dieťa sa nedalo 
odbiť: „Máš v izbe hviezdy! Pozri sa!‟

Starý otec sa pozrel hore a na svoje prekvapenie si 
všimol strop, ktorý bol obsypaný kovovými trblietkami. 
Väčšinou ich nebolo vidieť, ale keď na trblietky dopadlo 
určitým smerom svetlo, naozaj vyzerali ako more hviezd. 
Hoci boli potrebné oči dieťaťa, aby ich bolo vidieť, predsa 
len boli tam. A od toho okamihu mohol starý otec vidieť 
to, čo predtým nevidel, a to vždy keď vchádzal do tejto 
izby a keď sa pozrel nahor.

Vstupujeme do ďalšieho nádherného vianočného obdo
bia naplneného hudbou, svetlami, oslavami a darčekmi. 
Ale zo všetkých ľudí musíme my, ako členovia Cirkvi, ktorá 
nesie Spasiteľovo meno, vidieť pod pozlátko týchto sviatkov 
a uzrieť posvätnú pravdu a krásu tohto ročného obdobia.

Premýšľam nad tým, koľko ľudí v Betleheme vedelo, 
že tam, blízko pri nich, sa narodil Spasiteľ? Syn Boží, dlho 
očakávaný a prisľúbený Mesiáš – On bol medzi nimi!

Pamätáte sa, čo povedal anjel pastierom? „Lebo 
narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, 
ktorý je Kristus Pán.“ A oni si povedali: „Poďme až do 
Betlehema a pozrime sa, čo sa to stalo‟ (Lukáš 2:11, 15).

Aj my si musíme povedať vo svojom srdci podobne 

ako pastieri za stara: „Pozrime sa, čo sa to stalo.‟ 
Musíme po tom túžiť vo svojom srdci. Pozrime sa na 
Svätého Izraelského v jasliach, v chráme, na hore a na 
kríži. Podobne ako pastieri oslavujme a chváľme Boha 
za túto radostnú zvesť!

Niekedy je najťažšie vidieť tie veci, ktoré máme už 
dlho priamo pod nosom. Podobne ako starý otec, ktorý 
nevidel hviezdy na strope, niekedy ani my nevidíme to, 
čo máme priamo pred očami.

My, ktorí sme počuli nádherné posolstvo o príchode 
Syna Božieho, my, ktorí sme si na seba zobrali Jeho meno 
a ktorí sme uzavreli zmluvu kráčať po Jeho ceste ako Jeho 
učeníci – my musíme otvárať svoje srdce a myseľ a naozaj 
Ho uzrieť.

Vianočné sviatky sú v mnohom nádherné. Sú to sviatky 
veľkorysých dobrých skutkov a bratskej lásky. Sú to sviatky 
na to, aby sme sa viacej zamysleli nad svojim životom  
a nad mnohými požehnaniami, ktoré sú naše. Sú to sviat ky 
na to, aby sme odpúšťali a aby nám bolo odpustené. Sú  
to sviatky na to, aby sme sa tešili z hudby, zo svetiel,  
z osláv a z darčekov. Avšak trblietky týchto sviatkov ne
majú nikdy zaslepiť náš zrak a zabrániť nám v tom, aby 
sme naozaj videli Knieža pokoja v Jeho vznešenosti.

Nech sú tohtoročné vianočné sviatky časom 
radosti a osláv, časom, v ktorom si pripomíname 
zázračnú vec, to, že náš Všemohúci Boh poslal Svojho 
Jednorodenného Syna, Ježiša Krista, aby vykúpil svet!
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NáPaDy Pre výUčbU z tohto Posolstva

1. „aktivity na upútanie pozornosti môžu byť použité 
na vzbudenie záujmu a na to, aby študentom pomohli 
zamerať ich pozornosť na tému lekcie. . . obrázky sú 
cennými nástrojmi na posilnenie hlavnej myšlienky 
lekcie, a tiež pomáhajú študentom udržať pozornosť‟ 
(Teaching, No Greater Call [1999], 160, 176). na začiatku 
tohto posolstva zvážte použitie aktivity na upútanie 
pozornosti, ako napríklad použitie obrázka či podele-
nie sa o verše z písiem, a vyzvite rodinu k tomu, aby sa 
zamyslela nad tým ako sa vzťahujú na toto posolstvo.

2. „Jedným z vašich najdôležitejších cieľov by mala 
byť pomoc ostatným v aplikovaní zásad evanjelia 
v každodenných situáciách. . . Pomôžte študentom 
objaviť požehnania, ktoré prichádzajú, keď žijeme 
podľa evanjelia‟ (Teaching, No Greater Call, 159) Po 
tom ako sa podelíte o toto posolstvo, zvážte, či vyzvete 
členov rodiny k tomu, aby sa podelili o skúsennosti, 
ktoré mali, keď sa počas vianočných sviatkov zamerali 
na spasiteľa.

MláDež
Misionárske vianoce
loran Cook

Počas mojich druhých vianoc ako misionár na 
plný úväzok som so svojím spoločníkom navštívil 

novopokrstenú členku a jej rodinu. Po úžasnej vianočnej 
večeri sme sa s nimi podelili o vianočné posolstvo.

Požiadali sme ich, aby nakreslili veci, ktoré im pri-
pomínajú sviatky, ako hviezdy, darčeky, betlehemy  

a vianočné stromčeky. Potom sme si prečítali niektoré 
verše z písiem vrátane 2. nefi 19:6: lebo dieťa sa nám nar-
odilo, syn nám je daný; na jeho pleciach spočinie kniežat-
stvo, jeho meno bude: Predivný, radca, mocný boh, otec 
večnosti, Knieža pokoja. Zaspievali sem si: „once in royal 
david‘s city‟ (Hymns, č. 205), pozreli sme si film nativity 
(narodenie Krista) a vydali svedectvo o Ježišovi Kristovi.

boli to vianoce v skromných podmienkach, ďaleko od 
našich rodín a od zvyčajných vianočných osláv, ale keď 
sme vydávali naše svedectvo o spasiteľovi, pocítil som 
k nemu hlbšiu lásku a vďačnosť za Jeho narodenie ako 
som dovtedy poznal. Uvedomil som si, že toto sú pos-
ledné vianoce, počas ktorých slúžim môjmu nebeskému 
otcovi ako misionár na plný úväzok, ale pochopil som, 
že Jeho duch mi môže o Jeho synovi svedčiť, nech som 
kdekoľvek.

Deti
rozhliadnime sa, aby sme uzreli 
spasiteľa

Prezident Uchtdorf povedal, že počas vianoc máme 
hľadať veci, ktoré nám pripomínajú spasiteľov život. 

nájdite si nasledujúce odkazy na verše v písmach, aby 
ste sa naučili o dôležitých udalostiach v Jeho živote.

matúš 2:1 – 2
lukáš 2:46
matúš 15:32 – 38
lukáš 8:49 – 55
lukáš 23:33 – 34, 44 – 46
Ján 20:11 – 20
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naša zodpovednosť zúčastňovať sa 
chrámovej práce a práce na rodinnej  
histórii
Študujte tento materiál a diskutujte o ňom, tak ako to je vhodné, so sestrami, ktoré navštevujete. Používajte otázky, 
aby ste posilnili vaše sestry a aby sa Združenie pomoci stalo aktívnou súčasťou vášho vlastného života.

Počas mnohých storočí zomrelo 
mnoho ľudí bez toho, aby spoznali 

evanjelium. Niektorí z týchto ľudí sú 
vaši blízki či vzdialení príbuzní. Oni 
čakajú na to, že urobíte potrebný 
výskum, aby ste svoje rodiny pospájali 
a vykonali za nich spásne obrady.

Väčšina chrámov vo svete nie je 
dostatočne využívaná. Pán prisľúbil, že 
vaše srdcia sa obrátia k srdciam otcov, 
aby zem nebola úplne spustošená pri 
Jeho príchode (pozri NaZ 2:2 – 3).

Existujú osobné požehnania, ktoré 
obdržíte ako výsledok účasti na chrá
movej práci a na práci na rodinnej 
histórii. Jedným z nich je radosť, ktorú 
cítite, keď slúžite svojim predkom. 
Ďalším z nich je, že sa môžete kva
lifikovať na obdržanie chrámového 
odporučenia, ktoré preukazuje vašu 
hodnosť pred Pánom. Tí, ktorí dnes 
nie sú hodní výsady vlastniť odpo
ručenie, majú pracovať s biskupom 
alebo prezidentom pobočky, aby sa 
na to kvalifikovali čo najskôr. Prosím, 
nebuďte bez životne dôležitej kva
lifikácie. Svedčím, že uzmierenie je 
skutočné a že hriechy nám môžu byť 
odpustené po správnom pokání.

Keď sa zúčastňujeme na chrá
movej práci a na práci na rodinnej 
histórii, môžeme si byť istí, že máme 
Ducha, ktorý nás uteší počas našich 
výziev a ktorý nás bude viesť pri 
dôležitých rozhodnutiach. Chrámová 
práca a práca na rodinnej histórii 

sú súčasťou poskytovania útechy či 
služby našim vlastným predkom.
Julie B. Becková, generálna prezidentka 
Združenia pomoci.

Z písiem 
Malachiáš 4:5 – 6; 1. Korintským 

15:29; 1. Petra 3:18 – 19; pozri NaZ 
110:13 – 16; 128:24

Z našej histórie
„Prorok Joseph Smith povedal: 

,Najväčšia zodpovednosť, ktorú nám 
Boh na tomto svete dal je, aby sme 
pátrali po našich mŕtvych‘ (History of 
the Church, 6:313). Od začiatku túto 
úžasnú prácu podporovali sestry  
zo Združenia pomoci. V roku 1842 
v Nauvoo mala Sarah M. Kimballová 
túžbu pomáhať pracovníkom na 
stavbe chrámu a toto inšpirovalo 
skupinu sestier, aby sa spoločne 
zorganizovali a aby tak mohli 
efektívnejšie slúžiť. Keď sa začali 
stretávať, prorok. . . zorganizoval 
prvé Združenie pomoci podľa vzoru 
kňazstva. Odvtedy pomáhali sestry 
zo Združenia pomoci pri urýchľo
vaní práce na chráme v Nauvoo. . . .

V roku 1855, osem rokov potom 
ako prišli prví svätí do Utahu, bol 
postavený Obdarovací dom. Eliza 
R. Snowová, jedna z pôvodných 
členiek prvého Združenia pomoci, 
ktorá udržiavala záznamy tejto orga
nizácie, bola v roku 1866 povolaná 

prezidentom Brighamom Youngom, 
aby sa stala generálnou prezidentkou 
Združenia pomoci. Ona a ostatné 
sestry patrili k verným pracovníčkam 
v Obdarovacom dome. Keď sa 
dokončili chrámy v St. George,  
v Logane a v Manti, tieto sestry potom 
cestovali do každého z chrámov, 
aby tam mohli vykonávať prácu pre 
mŕtvych.‟ 1

Poznámka
 1. Mary Ellen Smootová, „Family History:  

A Work of Love‟,  Ensign, marec 1999, 15.

Čo môžem urobiť?
1. ako môžem pomôcť mojim 
sestrám pri vyhľadávaní ich pred-
kov a pri tom, aby boli za nich 
vykonané chrámové obrady? Keď 
sa zamýšľate nad tým ako naplniť 
potreby každej sestry, zvážte 
okolnosti, v ktorých sa nachádza. 
skúste zvážiť aj to, že práca na 
rodinnej histórii často posilňuje 
nových, vracajúcich sa i menej 
aktívnych členov.

2. Kedy mi chrámová práca 
a práca na rodinnej histórii 
priniesli útechu v mojich ťažkos-
tiach alebo kedy ma viedli pri 
dôležitých rozhodnutiach?

Pre ďalšie informácie, choďte na 
www.reliefsociety.lds.org.
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