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Keď premýšľame o Vianociach, často premýšľame 
nad dávaním a dostávaním darčekov. Dary môžu 
byť súčasťou uchovávania tradície, ale môžu narúšať 

jednoduchú dôstojnosť tohto obdobia a odviesť našu po-
zornosť od oslavy narodenia nášho Spasiteľa zmysluplným 
spôsobom.

Zo svojej osobnej skúsenosti viem, že tie Vianoce, ktoré 
si najviac pamätám boli tie najskromnejšie. Darčeky, ktoré 
som dostával v detstve boli jednoznačne veľmi skromné v 
porovnaní s dnešnými štandardmi. Občas som dostal za-
plátané tričko alebo rukavice či ponožky. Spomínam si na 
jedny špeciálne Vianoce, keď mi môj brat daroval drevený 
nožík, ktorý sám vystrúhal.

Nepotrebujeme drahé dary, aby sme vytvorili zmys-
luplné Vianoce. Spomínam si na príbeh, ktorý rozprával 
Starší Glen L. Rudd, ktorý slúžil ako sedemdesiatnik v 
rokoch 1987 až 1992. Pred niekoľkými rokmi, deň pred 
Vianocami, zatiaľ čo upratoval v biskupskej zásobárni, sa 
dozvedel od jedného z cirkevných vedúcich o chudobnej 
rodine, ktorá sa nedávno prisťahovala do mesta. Keď ich 
bol navštíviť v ich malom byte, zistil, že tam býva mladá 
matka so štyrmi deťmi vo veku do 10 rokov.

Potreby rodiny boli také veľké, že matka nemohla 
nakúpiť sladkosti alebo vianočné darčeky pre svoje deti 
– nemohla si dovoliť ani stromček. Brat Rudd sa porozprá-
val s rodinou a dozvedel sa, že tri malé dievčatá by chceli 
bábiku alebo plyšové zvieratko. Keď sa opýtal šesťročného 

syna, čo by chcel on, malý hladný chlapec odvetil: „Chcel 
by som misku ovsenej kaše.“

Brat Rudd prisľúbil malému chlapcovi ovsenú kašu a 
možno ešte niečo navyše. Potom sa vybral do biskupskej 
zásobárne a zhromaždil jedlo a iné potreby, aby zabezpe-
čil pre rodinu to najnevyhnutnejšie.

V to ráno mu štedrý Svätý neskorších dní dal 50 dolárov 
„pre niekoho, kto to potrebuje“. Brat Rudd zobral tieto 
peniaze a tri zo svojich detí, a spolu odišli nakupovať na 
Vianoce – deti mu pri tom pomáhali vyberať hračky pre 
chudobné deti.

Po tom ako naložili svoje auto jedlom, oblečením, 
darčekmi, vianočným stromčekom a nejakými ozdobami, 
vyrazili Ruddsovci k bytu tejto rodiny. Tam mame a deťom 
pomohli ozdobiť stromček. Darčeky dali pod stromček a 
obdarovali oného malého chlapca veľkým balením ovse-
nej kaše.

Matka plakala, deti sa radovali a všetci spoločne spievali 
vianočné pesničky. Toho večera, keď sa Ruddovci ako 
rodina stretli pri večeri, ďakovali za to, že mohli priniesť 
trocha vianočnej radosti inej rodine a že pomohli malému 
chlapcovi, aby dostal misku ovsenej kaše.1

Kristus a Duch dávania
Premýšľajte nad jednoduchým, ale dôstojným spôso-

bom, akým sa náš Nebeský Otec rozhodol osláviť naro-
denie Svojho Syna. V onú svätú noc sa anjeli nezjavili 
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bohatým ľuďom, ale pastierom. Kristus sa nenarodil v ho-
nosnom sídle, ale v jasličkách. Nezabalili Ho do hodvábu, 
ale zavinuli ho do ľanovej plachty.

Jednoduchosť oných prvých Vianoc bola predzvesťou 
Spasiteľovho života. Napriek tomu, že stvoril zem, kráčal 
vo vznešenosti a sláve a stál na pravici Otca, prišiel na 
zem ako bezbranné dieťa. Jeho život bol vzorom cnostnej 
ušľachtilosti a kráčal medzi chudobnými, chorými, skľúče-
nými a obťažkanými.

Napriek tomu, že bol kráľ, nemal ani pocty, ani bohatstvo 
človeka. Jeho život, Jeho slová a Jeho každodenné činy boli 
monumentálne jednoduché, ale stále nesmierne dôstojné.

Ježiš Kristus, ktorý vedel dokonale ako dávať, nám 
stanovil vzor dávania. Tým, ktorých srdcia sú obťažkané 
samotou a smútkom, prináša súcit a útechu. Tým, ktorých 
telá a mysle sú ovplyvnené chorobou a utrpením, prináša 
lásku a uzdravenie. Tým, ktorých duše sú zaťažené hrie-
chom, ponúka nádej, odpustenie a vykúpenie.

Ak by bol Spasiteľ dnes tu medzi nami, našli by sme 
Ho tam, kde vždy bol – slúžiť miernym, skľúčeným, 
pokorným, trpiacim a chudobným v duchu. Kiež Mu v 
tomto vianočnom období a vždy dávame to, že milujeme 
druhých, tak ako miloval On. Kiež si pamätáme pokornú 
dôstojnosť Jeho narodenia, darov a života. A kiež by sme 
skrze jednoduché činy milosrdenstva, pravej lásky a súcitu 
naplnili svet svetlom Jeho lásky a uzdravujúcej moci.

POZNÁMKA
1. Pozri Glen L. Rudd, Pure Religion: The Story of Church Welfare since 

1930 (1995), 352 – 353; pozri tiež Glen L. Rudd, „A Bowl of Oatmeal“, 
Church News, 2. decembra 2006, 16.

UČENIE Z TOHTO POSOLSTVA

Prezident Uchtdorf učí, že máme nasledovať Spasite-
ľov vzor dávania. Môžete požiadať ľudí, ktorých nav-
števujete, aby postupne každý menoval dar, ktorý im 
Spasiteľ dal a diskutujte o tom ako môžu použiť tento 
dar, aby mohli slúžiť ostatným. Napríklad, ak je člen 
požehnaný hudobným vzdelaním, on alebo ona môžu 

ísť a spievať vianočné piesne v susedstve. Môžete tým, 
ktorých navštevujete ponúknuť, že s nimi pokľaknete 
v modlitbe, aby mohli požiadať o inšpiráciu ohľadom 
toho, s ktorými darmi sa podeliť, ako sa s nimi podeliť  
a s kým. Riaďte sa tou inšpiráciou, ktorú ste obdržali.

MLÁDEŽ
Učiť sa zo skúseností druhých

Prezident Uchtdorf hovorí zo svojej osobnej skúse-
nosti, že tie Vianoce, ktoré si najviac pamätá, boli 

tie najskromnejšie. Môžeme sa toho veľa naučiť od 
staršej generácie; mnohí dospelí žili v časoch vojny, 
nezamestnanosti, chorôb či iných skúšok. Požiadajte 
starších členov vášho zboru či pobočky, aby vám pove-
dali o svojich najpamätnejších Vianociach. Môžete si ich 
príbehy zapísať. Snažte sa poučiť z ich príkladu tým, že 
sa tieto Vianoce viac zameriate na poskytovanie služby 
a pripomenutie si Spasiteľa.

DETI
Dary od Ježiša Krista

Niektorí ľudia majú vianočný stromček, aby tak 
oslávili narodenie Ježiša Krista. Občas ľudia pod 

tento stromček dávajú darčeky pre druhých. Aký darček 
dal Spasiteľ vám? Nakreslite si svoj vlastný vianočný 
stromček s piatimi darčekmi pod ním. Prečítajte si dole 
uvedené písma a vyfarbite jeden darček pre každý verš. 
Darčeky môžete dať aj Ježišovi tým, že nájdete spôsoby 
ako pomôcť druhým.

Žalmy 33:6

Ján 14:27

Ján 15:9

2. Nefi 2:8

3. Nefi 15:9
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Viera, rodina, pomoc

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

„Spasiteľ je zdrojom skutoč-
ného pokoja,“ povedal Starší 

Quentin L. Cook z Kvóra dvanástich 
apoštolov. „Spravodlivý život bude 
dokonca aj so svojimi skúškami, 
vďaka Spasiteľovmu uzmiereniu 
a Jeho milosti, odmenený osobným 
pokojom.“ 1 Porozumenie tomu, že 
Ježiš Kristus je Kniežaťom pokoja 
nám môže pomôcť nájsť vnútorný 
pokoj a rast našej viery v Neho.

Ježiš povedal: „Toto som vám 
povedal, aby ste mali pokoj vo 
mne. Na svete máte súženie, ale 
dúfajte, ja som premohol svet“ ( Ján 
16:33). Vydávajúc svedectvo o tejto 
pravde, Linda S. Reevesová, druhá 
radkyňa v generálnom predsed-
níctve Združenia pomoci, pove-
dala: „Pán bol ku mne milosrdný 
a pomohol učiniť moje bremená 

Božské poslanie Ježiša Krista: 
Knieža pokoja
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? Pre viac informácií choďte  
na reliefsociety.lds.org.

ľahkými. Pomohol mi cítiť úžasný 
pokoj.“ 2

Starší Richard G. Scott z Kvóra 
dvanástich apoštolov učil: „Ideál-
nym miestom pre takýto pokoj sú 
steny našich vlastných domovov, 
kde sme učinili všetko, čo sme 
mohli, aby sme učinili Pána Ježiša 
Krista ich stredobodom.“ 3

Doplňujúce písma
Izaiáš 9:6; Lukáš 2:14; Ján 14:27;  
1. Nefi 13:37; pozri NaZ 59:23

Z písiem
Izaiáš prorokoval narodenie Je-

žiša Krista, Kniežaťa pokoja (pozri 
Izaiáš 9:5). V Amerikách, Samuel 
Lámánita hovoril o znameniach, 
ktoré budú sprevádzať narodenie 
Krista o päť rokov (pozri Helaman 
14:3, 5). Ako sa prorokovaný deň 
blížil, neveriaci sa vyhrážali, že za-
bijú všetkých kresťanov, ak sa tieto 

znamenia neobjavia. Prorok Nefi 
„mocne volal k Pánovi po celý 
oný deň; a hľa, prišiel k nemu 
hlas Pánov, hovoriac: . . . napo-
zajtre prídem na svet“ (3. Nefi 
1:12 – 13). Znamenia sa objavili 
a s narodením Krista „ľud znova 
začal mať v krajine mier“ (verš 
23).

Mária v Betleheme „porodila 
svojho prvorodeného syna, ob-
vinula Ho plienkami a uložila v 
jasliach“ (Lukáš 2:7).
POZNÁMKY
1. Quentin L. Cook, „Osobný pokoj: Odmena 

pre spravodlivých“ Generálna konferen-
cia apríl 2013, 51.

2. Linda S. Reevesová, „Žiadajte požehnania 
svojich zmlúv“ Generálna konferencia 
október 2013, 164.

3. Richard G. Scott, „Pre pokoj v domove“, 
Generálna konferencia apríl 2013, 43.

Zvážte toto
Akými spôsobmi Spasiteľ priniesol 
pokoj do vašich životov?
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