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Mal som výsadu navštíviť mnohé kultúrne podu-
jatia, ktoré sa konali v súvislosti so zasväteniami 
chrámov. Všetky sa mi páčili, vrátane toho naj-

novšieho, ktoré som v novembri minulého roka navštívil 
vo Phoenixe v Arizone.

Mládež Svätých neskorších dní, ktorá sa podieľala na 
týchto kultúrnych podujatiach, pripravila úžasné, nezabud-
nuteľné predstavenia. Minulý rok som vo Phoenixe pove-
dal účinkujúcim pred ich vystúpením: „Ste deti svetla.“

Chcel by som, aby všetci mladí ľudia v Cirkvi vedeli, že sú 
deti svetla. Ako takí majú zodpovednosť byť „jako svetlá na 
svete“ (Filipským 2:15, Roháček). Majú zodpovednosť deliť sa 
o pravdy evanjelia. Majú povolanie stáť ako chrámový maják, 
odrážajúc svetlo evanjelia čoraz viac tmavnúcemu svetu. 
Majú povinnosť udržiavať svoje svetlo žiarivé a jasne planúce.

Aby sme boli „vzorom veriacich“ (1. Timoteovi 4:12), 
my sami musíme veriť. Musíme rozvíjať vieru potrebnú na 
to, aby sme duchovne prežili a aby sme premietali svetlo 
ostatným. Musíme živiť svoje svedectvo až dovtedy, kým 
sa nestane kotvou nášho života.

Jeden z najúčinnejších spôsobov ako získať a udržať si 
vieru, ktorú v dnešnej dobe potrebujeme je, keď budeme 
čítať a študovať písma a často a dôsledne sa modliť. Hovo-
rím k vám, mládež Cirkvi, ak ste tak ešte neučinili, rozviňte 
si teraz zvyk každodenného štúdia písiem a modlitby. Bez 
týchto dvoch životne dôležitých činností môžu vonkajšie 
vplyvy a niekedy krutá realita života stlmiť alebo dokonca 
uhasiť vaše svetlo.

Puberta nie je ľahká. Je to obdobie, kedy vás Satan 
bude pokúšať a robiť všetko, čo môže, aby vás odlákal od 
cesty, ktorá vás vedie späť do vášho nebeského domova. 
Ale keď čítate a modlíte sa a keď slúžite a ste poslušní, 
budete lepšie poznať „svetlo, ktoré svieti v temnote“ (pozri 
NaZ 6:21), náš Príklad a našu silu – dokonca nášho Pána 
Ježiša Krista. On je Svetlo, ktoré držíme, aby sme rozptýlili 
narastajúcu temnotu (pozri 3. Nefi 18:24).

So silným svedectvom o Spasiteľovi a Jeho znovuzria-
denom evanjeliu máte neobmedzené príležitosti na to, 
aby ste svietili. Ste nimi obklopení každý deň, nech už sa 
nachádzate v akýchkoľvek okolnostiach. Keď nasledujete 
Spasiteľov príklad, budete mať príležitosť byť svetlom, 
dalo by sa povedať, v životoch ľudí okolo vás – či už sú to 
členovia vašej rodiny, spolužiaci, spolupracovníci, známi 
alebo úplne neznámi.

Keď ste svetlom svetu, ľudia okolo vás budú cítiť zvlášt-
neho ducha, ktorý spôsobí, že chcú byť s vami a chcú 
nasledovať váš príklad.

Žiadam rodičov a vedúcich našej mládeže, aby im po-
mohli stáť pevne za pravdou a spravodlivosťou. Pomôžte 
otvoriť ich videniu doširoka brány učenia, porozumenia 
a služby v kráľovstve Božom. Budujte v nich silu, aby odo-
lali pokušeniam sveta. Poskytnite im vôľu kráčať v cnosti 
a viere, aby boli plní modlitby a aby hľadeli na nebesia 
ako na ich pevnú kotvu.

Našej mládeži hovorím – Nebeský Otec vás miluje. 
Možno tiež cítite lásku, ktorú k vám majú cirkevní vedúci. 
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Stojte  
ako svetlo

Prezident  
Thomas S. Monson
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Možno ste vždy mali túžbu slúžiť vášmu Nebeskému 
Otcovi a Jeho Synovi. A možno ste vždy kráčali v pravde 
a stáli ako svetlo medzi Božími deťmi.

UČENIE Z TOHTO POSOLSTVA

Zvážte, že s tými, ktorých učíte, prediskutujete čo 
to znamená byť „dieťaťom svetla“. Aké zodpovednosti 
to so sebou prináša? Môžete hovoriť o dobe, keď ich 
svetlo bolo obzvlášť jasné a čo to spôsobilo. Zvážte, že 
ich požiadate, aby premýšľali nad konkrétnou osobou, 
napríklad mladým človekom, spolupracovníkom alebo 
niekým z ich rodiny, ktorá by možno potrebovala svetlo. 
Potom sa môžu spolu modliť o tom, akým spôsobom 
sa s touto osobou podeliť o svetlo.

MLÁDEŽ
Maják svetla

Prezident Monson učí, že mládež Cirkvi „má povola-
nie stáť ako chrámový maják, odrážajúc svetlo eva-

njelia čoraz viac tmavnúcemu svetu“. Ponúka niekoľko 
spôsobov, akými to môžete urobiť:

Podeľte sa o evanjelium
Verte
Rozvíjajte vieru
Staňte sa svetlom pre ostatných

Vyživujte svoje svedectvo až dovtedy,  
kým sa nestane kotvou vášho života

Čítajte a študujte písma
Modlite sa často a dôsledne
Slúžte
Poslúchajte

Zvážte, že sa v každej tejto oblasti ohodnotíte na 
stupnici od 1 do 5. V tých oblastiach, kde ste mali nižšie 
skóre, si môžete preštudovať tieto témy v písmach alebo 
si ich vyhľadať na LDS.org. Keď budete študovať tieto 
témy, môžete premýšľať o spôsoboch, akými môžete 
posilniť tieto oblasti a stanoviť si ciele.

DETI
Vyžarujte svoje svetlo

Ako dieťa Božie ste dieťa svetla. Môžete získať 
viac svetla tým, že nasledujete nášho Spasiteľa 

Ježiša Krista. Ježiš Kristus a Nebeský Otec vás milujú a 
chcú, aby ste vyžarovali svetlo ostatným a viedli ich ku 
Kristovi. Môžete žiariť len tým, že ste sami sebou, keď 
dodržiavate prikázania, ako modlitba a čítanie písiem. 
Nakreslite na papier hviezdy a vpíšte do nich návrhy, 
ako môžete vyžarovať svetlo ostatným ako príklad 
Ježiša Krista (napríklad „chodiť na zhromaždenia“ 
alebo „pomáhať svojej rodine“).
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Toto je súčasť série posolstiev navštevu-
júceho učenia, ktoré obsahujú vlastnosti 
Spasiteľa.

Ježiš povedal: „Ale najväčší me-
dzi vami nech je ako najmenší; 

a vodca ako slúžiaci. Lebo kto je 
väčší: ten, čo sedí za stolom, a či 
ten, čo obsluhuje? Nie ten, čo sedí? 
Ale ja som medzi vami ako ten, 
čo slúži“ (Lukáš 22:26 – 27).

„Spasiteľ je naším najvyšším prí-
kladom sily pokory a poddajnosti. 
Napokon to, že podrobil Svoju 
vôľu tej Otcovej, prinieslo so sebou 
obrovské, a dokonca najmocnej-
šie udalosti v celej histórii. Možno 
jednými z tých najposvätnejších slov 
vo všetkých písmach je jednoduché 
,Nech sa stane nie moja vôľa, ale 
Tvoja‘ (Lukáš 22:42).“ 1

Ako učeníci Ježiša Krista sa vždy 
snažíme byť ako On. „Miernosť je pre 
nás nevyhnutná, aby sme sa stali viac 
podobnými Kristovi,“ povedal Starší 
Ulisses Soares zo Sedemdesiatnikov. 
„Bez nej nebudeme schopní rozvíjať 
ostatné dôležité cnosti. Byť miernym 
neznamená slabosť, ale znamená to 

Božské vlastnosti Ježiša Krista: 
Mierny a pokorný

správať sa s dobrotou a láskavosťou, 
ukazujúc silu, vyrovnanosť, zdravú 
sebaúctu a sebaovládanie.“ 2 Keď 
pracujeme na rozvíjaní tejto vlast-
nosti, zistíme, že „pokorné poddanie 
našej vôle tej Otcovej nám prináša 
posilnenie v Bohu – onú silu pokory. 
Je to sila, ktorá umožňuje posta-
viť sa nepriazni života, sila pokoja, 
sila nádeje, sila srdca pulzujúceho 
láskou k Spasiteľovi Ježišovi Kristovi 
a svedectvom o Ňom, dokonca sila 
vykúpenia.“ 3

Doplňujúce písma
Matúš 26:39; Ján 5:30; Mosiáš 3:19; 
Helaman 3:35

Z písiem
Jedným z najkrajších a najmoc-

nejších okamihov Kristovej služby 
bol ten, keď umýval nohy Svojim 
učeníkom. „Vstal od večere, zložil 
rúcho a vezmúc zásteru, opásal sa. 
Potom nalial vodu do umývadla, 
začal umývať učeníkom nohy a utie-
rať zásterou, ktorou bol opásaný“ 
( Ján 13:4 – 5).

Keď Spasiteľ zaviedol tento 
obrad, učeníci boli možno zasko-
čení tým, že ich Pán a Majster si 
pred nich kľakol a vykonal takú 
pokornú službu. Ježiš potom 
vysvetlil lekcie, ktoré chcel, aby 
sa oni a my všetci naučili:

„Keď teda ja, Pán a Majster, 
umyl som vám nohy, aj vy ste po-
vinní navzájom si umývať nohy;

Dal som vám totiž príklad, aby 
ste aj vy činili tak, ako som vám 
ja učinil.“ ( Ján 13:14 – 15).
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Zvážte toto

Ako nám môže to, že sme pokorní, 
pomôcť milovať tak, ako miloval 
Spasiteľ?

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 dohlia-
date pomocou navštevujúceho učenia? Viac informácií nájdete na reliefsociety.lds.org.

Viera, rodina, pomoc


