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Rodina a priatelia naveky

Nech žijete kdekoľvek, máte priateľov, ktorí hľa-
dajú väčšie šťastie, ktoré ste vy našli tak,  
že žijete podľa znovuzriadeného evanjelia 

Ježiša Krista. Možno nie sú schopní opísať toto šťastie 
slovami, ale môžu ho spoznať, keď ho vidia vo vašom 
živote. Nebudú sa vedieť dočkať, aby zistili zdroj tohto 
šťastia, hlavne keď vidia, že čelíte skúškam práve tak 
ako oni.

Keď zachovávate Božie prikázania, cítite šťastie. To je 
to sľúbené ovocie života podľa evanjelia (pozri Mosiáš 
2:41). Neposlúchate verne Pánove prikázania preto, 
aby vás videli ostatní ľudia, ale tí, ktorí si všimnú vaše 
šťastie, sú pripravovaní Pánom, aby počuli dobré správy 
znovuzriadenia evanjelia.

Požehnania, ktoré ste dostali, vytvorili pre vás zá-
väzky a úžasné príležitosti. Ako zaviazaný učeník Ježiša 
Krista máte povinnosť ponúknuť ostatným príležitosť 
nájsť väčšie šťastie, hlavne vašim priateľom a členom 
vašej rodiny.

Pán videl vašu príležitosť a opísal váš záväzok týmto 
prikázaním: Patrí sa každému človeku, ktorý bol varo-
vaný, aby varoval blížneho svojho (pozri NaZ 88:81).

Pán umožnil, aby sa toto prikázanie ľahšie poslú-
chalo skrze zmenu, ktorá sa odohráva vo vašom srdci, 
keď prijímate evanjelium Ježiša Krista a žijete podľa 

neho. Výsledkom je to, že vaša láska k ostatným rastie, 
tak ako vaša túžba, aby mali to isté šťastie, ktoré preží-
vate vy.

Jedným príkladom tejto zmeny je to, ako vítate šancu 
pomôcť v Pánovej misionárskej práci. Misionári na plný 
úväzok čoskoro zisťujú, že môžu očakávať od pravého 
obráteného srdečnú odpoveď na žiadosť o odporúčanie 
niekoho, koho by mohli učiť. Tento obrátený sa túži 
podeliť o šťastie s priateľmi a členmi rodiny.

Keď od vás váš zborový misionársky vedúci alebo 
misionári žiadajú mená niekoho, koho môžu učiť, je to 
pre vás veľký kompliment. Vedia, že priatelia videli vaše 
šťastie, a preto sú títo priatelia pripravení počuť evanje-
lium a zvoliť si, že ho prijmú. A budú mať istotu, že vy 
budete ten priateľ, ktorého budú potrebovať, keď prídu 
do kráľovstva.

Nemusíte sa báť, že stratíte priateľov preto, že po-
zvete misionárov, aby sa s nimi stretli. Mám priateľov, 
ktorí odmietli misionárov, ale pred mnohými rokmi sa 
mi poďakovali, že som im ponúkol niečo, o čom vedeli, 
že je pre mňa veľmi vzácne. Môžete získať večných 
priateľov tým, že im ponúknete evanjelium, keď vidia, 
že vám prinieslo šťastie. Nikdy nepremeškajte príleži-
tosť, aby ste pozvali priateľa a hlavne člena rodiny, aby 
si zvolili nasledovať plán šťastia.
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Pre toto pozvanie nie je väčšia príležitosť ako v chrá-
moch Cirkvi. Tam môže Pán poskytnúť spásne obrady 
našim predkom, ktorí ich nemohli obdržať počas života. 
Pozerajú sa na vás dolu s láskou a nádejou. Pán sľúbil, 
že budú mať príležitosť prísť do Jeho kráľovstva (pozri 
NaZ 137:7 – 8) a zasial lásku k nim do vášho srdca.

Mnohí z vás cítili radosť pri poskytovaní chrámových 
obradov druhým presne tak ako pri tom, keď dávate 
mená ľudí misionárom, aby sa stretli. Pocítili ste do-
konca ešte väčšiu radosť pri vykonávaní obradov za 
vašich predkov. Prorokovi Josephovi Smithovi bolo zja-
vené, že naše večné šťastie je možné len vtedy, ak po-
skytneme cestu k tomuto požehnaniu našim predkom 
skrze zástupné chrámové obrady (pozri NaZ 128:18).

Čas Vianoc obracia naše srdcia k Spasiteľovi a k ra-
dosti, ktorú nám prinieslo Jeho evanjelium. Najlepšie 
Mu ukážeme našu vďačnosť tým, keď poskytujeme toto 
šťastie druhým. Vďačnosť sa mení na radosť, keď posky-
tujeme mená misionárom a keď berieme mená našich 
predkov do chrámu. Taký dôkaz našej vďačnosti môže 
vytvoriť priateľov a rodiny, ktoré vytrvajú navždy.

UČENIE Z TOHTO POSOLSTVA

Prezident Eyring vysvetľuje, že môžeme ukázať našu 
vďačnosť za Spasiteľa tým, že sa delíme o evanjelium 
s druhými. S tými, ktorých učíte môžete diskutovať 
o tom, ako dar evanjelia požehnal ich životy. Zvážte, 
že ich vyzvete, aby s modlitbou vybrali tých, s ktorými 
by si priali podeliť sa o dar evanjelia a ako by tak mohli 
urobiť.

DETI
Podeľte sa o svoje svedectvo

Tieto Vianoce by ste sa mohli podeliť o dar evanje-
lia tým, že dáte priateľovi alebo susedovi výtlačok 

Knihy Mormonovej s napísaným svedectvom vo vnútri. 
Postupujte podľa nasledujúceho návodu:

1. Odmerajte kúsok papiera v tvare obdĺžnika s veľ-
kosťou asi 11,5 x 16,5 cm a poproste niekoho 
dospelého, aby vám ho pomohol vystrihnúť.

2. Navrch stránky prilepte obrázok seba – kresbu 
alebo fotografiu.

3. Pod svoj obrázok napíšte svoje svedectvo.
4. Poproste niekoho dospelého, aby vám pomohol prile-

piť tento papier dovnútra Knihy Mormonovej.

MLÁDEŽ
Mohol by som sa podeliť o Knihu 
Mormonovu?
Josh Arnett

Počas môjho prvého ročníku na strednej škole vyzval 
môj učiteľ semináru moju triedu, aby dala výtlačky 

Knihy Mormonovej priateľom, ktorí nie sú členmi. Aj 
keď som bol neuveriteľne plachý, prijal som túto výzvu.

Trvalo mi niekoľko dní, kým som pozbieral odvahu, 
ale nakoniec som dal tú knihu mojej priateľke Britny 
počas obedňajšej prestávky a vydal som krátke svedec-
tvo. Britny mi za knihu poďakovala.

Na konci toho školského roku sa Britny presťahovala, 
ale ostali sme v kontakte. Povedala mi o svojej novej 
škole a o tom, že takmer všetci jej priatelia sú členo-
via Cirkvi, ale nikdy sa so mnou nerozprávala o ničom 
duchovnom.

To sa zmenilo predtým ako som odišiel na misiu. 
Dostal som od Britny správu, kde mi oznamovala, že 
má pre mňa veľkú novinku: išla sa dať pokrstiť a chcela 
mi poďakovať za to, že som bol jej priateľ a dal som jej 
dobrý príklad.

Boh zobral plachého 15-ročného chlapca bez misio-
nárskych skúseností a viedol ho, aby sa podelil o evanje-
lium s niekým, o kom On vedel, že ho prijme. Viem, že 
počúvaním Ducha môžeme všetci nájsť okolo nás ľudí, 
ktorí čakajú na to, aby sa dozvedeli o znovuzriadenom 
evanjeliu. Viem, že ak pomôžeme priviesť čo len jedi-
ného človeka k Pánovi, aká veľká bude radosť [naša] 
s ním [alebo s ňou] v kráľovstve [nášho] Otca! (pozri NaZ 
18:15).
Autor žije vo Washingtone v USA.
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Božské poslanie Ježiša Krista: 
Jednorodený Syn
S modlitbou preštudujte tento materiál a usilujte sa o to, aby ste vedeli, o čo sa podeliť. Ako 
zvýši porozumenie života a poslania Spasiteľa vašu vieru v Neho a požehná tie, na ktoré 
dohliadate pomocou navštevujúceho učenia? Pre ďalšie informácie, choďte na reliefsociety
.lds.orgwww.reliefsociety.lds.org.

Čo môžem urobiť?
1. Prečo je pre mňa dôležité 
pochopiť úlohy Ježiša Krista?

2. Ako sa môže naša viera 
zväčšiť, keď dodržiavame svoje 
zmluvy?
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Viera, rodina, pomoc

Toto je prvé zo série posolstiev 
Navštevujúcich učiteliek, ktoré obsahuje 
poznatky z misie Spasiteľa.

Náš Spasiteľ, Ježiš Kristus, je 
nazývaný Jednorodený Syn, 

pretože je jedinou osobou na zemi, 
ktorý sa narodil smrteľnej matke 
a nesmrteľnému Otcovi. Zdedil bož-
skú moc od Boha, Svojho Otca. Od 
Svojej matky Márie zdedil smrteľ-
nosť a bol vystavený hladu, smädu, 
únave, bolesti a smrti.1

Pretože Ježiš Kristus je Jednoro-
dený Otcov, bol schopný položiť 
Svoj život a opäť ho vziať. Písma 
učia, že „skrze uzmierenie Krista . . . 
môžeme získať vzkriesenie“ ( Jákob 
4:11). Taktiež sa učíme, že všetci 
môžu byť pozdvihnutí do nesmrteľ-
nosti k večnému životu, ak budeme 
veriť (pozri NaZ 29:43).

Keď lepšie porozumieme tomu, 
čo znamená pre Ježiša byť Jedno-
rodeným Synom Otca, naša viera 
v Krista bude rásť. Starší D. Todd 
Christofferson z Kvóra dvanástich 

apoštolov povedal: „Viera v Ježiša 
Krista je presvedčením a uistením 
o (1) Jeho postavení ako Jednoro-
deného Syna Božieho, (2) o Jeho 
nekonečnom uzmierení a o (3) Jeho 
doslovnom vzkriesení.“ 2 Súčasní 
proroci svedčili: „[ Ježiš Kristus] bol 
. . . Jednorodeným Synom v tele, 
Vykupiteľom sveta.“ 3

Z písiem
Ján 3:16; pozri Náuka a zmluvy 
20:21 – 24; pozri Mojžiš 5:6 – 9

Z našej histórie
V Novom zákone čítame o že-

nách, s menom i bez mena, ktoré 
používali vieru v Ježiša Krista, učili 
sa o Jeho učeniach a žili podľa nich 
a svedčili o Jeho službe, zázrakoch 
a majestátnosti. Tieto ženy sa stali 
príkladnými učeníčkami a dôleži-
tými svedkyňami v diele spásy.

Napríklad Marta vydala mocné 
svedectvo o Spasiteľovej božskosti, 
keď Mu povedala: „Ja som uverila, 

že Ty si Kristus, Syn Boží, ktorý mal 
prísť na svet“ ( Ján 11:27).

Niektoré z raných svedkýň 
Spasiteľovej božskosti boli Jeho 
matka Mária a jej sesternica Alž-
beta. Čoskoro po tom, ako anjel 
Gabriel navštívil Máriu, tá navštívila 
Alžbetu. Hneď ako Alžbeta počula 
Máriin pozdrav, „Duch Svätý naplnil 
Alžbetu“ (Lukáš 1:41) a vydala sve-
dectvo, že Mária sa má stať matkou 
Syna Božieho.
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