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Slúžte Pánovi s láskou

Pán Ježiš Kristus učil: „Kto by si chcel zachrániť 
život, stratí ho; a kto by stratil život pre mňa, 
zachráni si ho“ (Lukáš 9:24).

„Verím,“ povedal prezident Thomas S. Monson, 
„že Spasiteľ nám hovorí, že ak nestratíme sami seba v 
službe druhým, nemá náš vlastný život žiadny zmysel. 
Tí, ktorí žijú len pre seba nakoniec uvädnú a, obrazne 
povedané, stratia svoj život, zatiaľ čo tí, ktorí stratia svoj 
život v službe druhým rastú a kvitnú – a v skutočnosti si 
svoj život zachránia.“ 1

V nasledujúcich úryvkoch zo služby prezidenta Mon�
sona pripomína Svätým neskorších dní, že sú Pánovými 
rukami a že požehnania večnosti čakajú tých, ktorí 
verne slúžia druhým.

Služba v chráme
„Keď vykonávame zástupné obrady za tých, ktorí odi�

šli za závoj, konáme veľkú službu. V mnohých prípa�
doch nepoznáme tých, za ktorých vykonávame prácu. 
Neočakávame žiadne ďakujem, ani nemáme žiadne uis�
tenie o tom, že prijmú to, čo ponúkame. Avšak slúžime, 
a tým dosahujeme to, čo sa nedá dosiahnuť žiadnym 
iným spôsobom: doslova sa stávame spasiteľmi na Hore 
Sion. Tak ako Spasiteľ dal Svoj život ako zástupnú obeť 
za nás, činíme aj my v určitom malom rozsahu to isté, 
keď vykonávame zástupnú prácu v chráme za tých, 
ktorí nemajú žiadnu možnosť učiniť pokrok, iba ak ho 
za nich vykonajú tí z nás, ktorí sme tu na zemi.“ 2

My sme Pánovými rukami
„Moji bratia a sestry, sme obklopení tými, ktorí vyža�

dujú našu pozornosť, naše povzbudenie, našu podporu, 
našu útechu, našu láskavosť – či už sú to členovia našej 
rodiny, priatelia, známi či neznámi. Sme Pánovými 
rukami tu na zemi, s poverením slúžiť Jeho deťom a 
pozdvihovať ich. On spolieha na každého z nás. . . .

Služba, ku ktorej sme všetci povolaní je služba Pána 
Ježiša Krista.“ 3

Slúženie v Spasiteľovom tieni
„V Novom Svete vzkriesený Pán povedal: ‚A vy po�

znáte veci, ktoré musíte činiť v cirkvi mojej; lebo skutky, 
ktoré ste mňa videli činiť, máte činiť tiež; pretože to, 
čo ste mňa videli činiť, dokonca to máte činiť‘ [3. Nefi 
27:21].

Žehnáme druhým, keď slúžime v tieni ‚Ježiša Naza�
retského . . . ktorý chodil, dobre činil‘ [Skutky 10:38]. 
Kiež nás Boh požehná, aby sme našli radosť v službe 
nášmu Nebeskému Otcovi, keď slúžime Jeho deťom  
na zemi.“ 4

Potreba slúžiť
„Potrebujeme dostať šancu slúžiť. Tí členovia, ktorí 

sú neaktívni alebo ktorí váhajú s tým, či sa stať opäť 
aktívnymi – s modlitbou hľadáme nejaký spôsob, ako k 
nim natiahnuť ruku. Keď ich požiadame, aby nejakým 
spôsobom slúžili, môže to byť práve ten popud, ktorý 
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potrebujú, aby sa vrátili k plnej aktivite. Ale tí vedúci, 
ktorí by im v tomto ohľade mohli pomôcť, sú niekedy 
neochotní. Musíme mať na pamäti, že ľudia sa môžu 
zmeniť. Môžu zanechať svoje nesprávne návyky. Môžu 
činiť pokánie z priestupkov. Môžu byť hodnými drži�
teľmi kňazstva. A môžu usilovne slúžiť Pánovi.“ 5

Robíme všetko, čo by sme mali?
„Svet potrebuje našu pomoc. Robíme všetko, čo by 

sme mali? Pamätajme na slová prezidenta Johna Tay�
lora: ‚Ak nezveľaďujete svoje povolanie, Boh vás bude 
činiť zodpovednými za tých, ktorých ste mohli zachrá�
niť, ak by ste si konali svoju povinnosť‘? [Teachings of 
Presidents of the Church: John Taylor (2001), 164]. Sú tu 
nohy, ktoré je potrebné upevniť, ruky, ktoré je potrebné 
stisnúť, mysle, ktoré je treba povzbudiť, srdcia, ktoré je 
potrebné inšpirovať a duše, ktoré je potrebné zachrániť. 
Požehnania večnosti vás očakávajú. Je vaším privilé�
giom nebyť len prizerajúcimi sa, ale zapojiť sa do . . . 
služby.“ 6
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UČENIE Z TOHTO POSOLSTVA

„Ak máte lásku podobnú Kristovej, budete lepšie pri-
pravení na učenie evanjelia. Budete inšpirovaní pomôcť 
ostatným spoznať Spasiteľa a nasledovať Ho.“ 7 Zvážte, 
že sa pomodlíte o zväčšenie pravej lásky k tým, ktorých 
navštevujete. Keď si k nim rozviniete lásku podobnú 
Kristovej, budete viac schopní slúžiť zmysluplnými spô-
sobmi Pánovi a tým, ktorých učíte.

MLÁDEŽ
Leto služby
Elizabeth Blightonová

Jedno leto som strávila nejaký čas v cudzej krajine, 
kde som pracovala s deťmi so zvláštnymi potrebami. 

Keď som sa prvýkrát stretla s tými deťmi, bola som 
neuveriteľne nervózna. Nehovorila som ich jazykom, 
ale verila som, že Duch ma povedie, keď sa budem s 
nimi rozprávať. Keď som spoznávala každé jedno dieťa, 
uvedomila som si, že jazyk nie je bariérou pre lásku. S 
tými deťmi som sa hrala, smiala a robila rôzne dielne a 
nemohla som si pomôcť, ale cítila som k nim dokonalú 
lásku. Zahliadla som lásku, ktorú má Nebeský Otec pre 
Svoje deti a radosť, ktorá naplnila moje srdce sa vymy-
kala akémukoľvek popisu.

Kedykoľvek slúžim druhým, cítim lásku nielen k tým, 
ktorým slúžim, ale tiež k Nebeskému Otcovi. Skutočne 
som prišla na to, že „keď ste v službe svojim blížnym, 
ste iba v službe svojho Boha“ (Mosiáš 2:17). Zmysel 
mojej služby, či už vo veľkých projektoch služby alebo 
skrze malé činy láskavosti, bol osláviť Boha (pozri Matúš 
5:16). Dúfam, že keď slúžim druhým, ľudia rozpoznajú 
moju lásku k Nebeskému Otcovi a Svetlo Kristovo, ktoré 
vo mne horí.
Autorka žije vo Virgínii v USA.

DETI
Reťaz lásky

Nech vám niekto dospelý pomôže vystrihnúť 28 prúž-
kov papiera, ktoré budú asi 2,5 cm široké a asi 20 

cm dlhé. Každý deň v tomto mesiaci vykonajte skutok 
služby, aby ste niekomu ukázali vašu lásku. Môžete 
pomôcť svojim rodičom vyčistiť váš domov alebo môžete 
napísať láskavý odkaz susedovi.

Na jeden prúžok papiera si každý deň zapíšte vašu 
službu, a potom pripevnite alebo zlepte konce prúžku 
dokopy, aby ste vytvorili kruh. Môžete spojiť svoje 
krúžky tak, že prevlečiete jeden koniec ďalšieho prúžku 
cez krúžok z predchádzajúceho dňa predtým ako pri-
pevníte alebo prilepíte konce ďalšieho prúžku dokopy. 
Sledujte, ako sa vaša reťaz lásky zväčšuje! Mohli by 
ste pokračovať s pripájaním ku svojej reťazi služby aj v 
ďalších mesiacoch.
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Viera, rodina, pomoc

Toto je súčasť série posolstiev 
navštevujúceho učenia, ktoré obsahujú 
prvky Spasiteľovho poslania.

Ježiš Kristus, ten dobrý Pastier, 
učil:
„Keby niekto z vás mal sto oviec 

a stratil by jednu z nich, či nene-
chá deväťdesiatdeväť na pusta-
tine a nejde za stratenou, kým ju 
nenájde?. . .

Hovorím vám: taká bude radosť v 
nebi nad jedným hriešnikom, ktorý 
činí pokánie“ (Lukáš 15:4, 7).

Keď porozumieme tomu, že 
Ježiš Kristus je dobrým Pastierom, 
naša túžba nasledovať Jeho príklad 
a slúžiť tým v núdzi vzrastie. Ježiš 
povedal: „Ja som dobrý pastier: po-
znám svoje a mňa poznajú moje, . . . 
a život kladiem za ovce“ ( Ján 10:14 
– 15). Vďaka Kristovmu uzmiereniu 
nebude nikto z nás nikdy taký stra-
tený, že nebudeme môcť nájsť svoju 
cestu domov (pozri Lukáš 15).

Prezident Thomas S. Monson 
povedal: „Je našou zodpovednosťou 
starať sa o stádo. . . . Kiež každý z 
nás vstane, aby slúžil.“ 1

Božské poslanie Ježiša Krista: 
Dobrý Pastier
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 tých, na  
ktorých dohliadate pomocou navštevujúceho učenia? Pre ďalšie informácie, choďte na  
reliefsociety.lds.org.

Z písiem
Žalmy 23; Izaiáš 40:11; Mosiáš 26:21

Z našej histórie

Elizabeth Ann Whitneyová, ktorá 
sa zúčastnila prvého stretnutia 

Združenia pomoci, povedala v roku 
1830 o svojom obrátení: „Hneď ako 
som počula o evanjeliu, keď o ňom 
starší kázali, vedela som, že je to 
hlas dobrého Pastiera.“ 2 Elizabeth 
nasledovala hlas dobrého Pastiera a 
bola pokrstená a konfirmovaná.

My môžeme tiež počuť hlas 
dobrého Pastiera a podeliť sa o Jeho 
učenia s druhými. Prezident Mon-
son povedal: „Sme Pánovými ru-
kami tu na zemi, s poverením slúžiť 
Jeho deťom a pozdvihovať ich.“ 3

Tak ako pastier hľadá stratené 
ovce, rodičia môžu hľadať dieťa, 
ktoré sa zatúlalo. Prezident James 
E. Faust (1920 – 2007), druhý radca 
v Prvom predsedníctve, povedal: 
„Tým rodičom so zlomeným srd-
com, ktorí sú spravodliví, usilovní 
a verne sa modlia ohľadom učenia 
svojich neposlušných detí, hovoríme 

vám, dobrý Pastier na nich do-
hliada. Boh pozná vašu hlbokú 
bolesť a rozumie jej. Je tu nádej.“ 4
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Čo môžem urobiť?
1. Ako vedomie, že Spasiteľ je 
dobrý Pastier prináša pokoj do 
nášho života?

2. Akými spôsobmi môžeme 
slúžiť tým, ktorí sú „stratení“ z 
aktivity v Cirkvi alebo ktorí nie sú 
našej viery?

3. Ako môžem podporiť rodi-
čov, ktorých deti zblúdili z cesty 
života podľa evanjelia?


